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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-LEITOR EM IES POTIGUARES

Tamiris Paiva Leite1; Maria Lúcia Pessoa Sampaio2 Kêutre Gláudia da Conceição3

Resumo:  Esse  trabalho  é  o  resultado  de  segunda  fase  pesquisa que  decorreu  de  estudos anteriores 
(SAMPAIO,  2010).  Esse  projeto  advém,  também,  do  Projeto  de  Cooperação  Acadêmica- 
PROCAD/CAPES (UERN, USP e UFMA), sob o título:  Disciplinas das Licenciaturas voltadas para o  
Ensino  de  Língua  Portuguesa  (SOUSA,  2008). Desenvolvido  mediante  pesquisa  bibliográfica 
(AMARILHA, 1997; ANTUNES, 2003; BARZOTO, 2008; SILVA, 2009) e documental, via Banco de 
Dados do PROCAD, no intuito de identificar  nos cursos de Pedagogia  de IES do RN as disciplinas 
voltadas para Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, com base na análise de ementas, objetivos e 
conteúdos  e  metodologias  propostas  nos  PGDs  das  disciplinas  voltadas  para  MELP,  analisar  nas 
disciplinas  das  MELPs,  objetivos,  conteúdos  e  saberes  mobilizados  para  a  dimensão  formativa  em 
diferentes IES potiguares, dentre outros, na qual se discute que conjunto de habilidades e conhecimentos 
são mobilizados no processo de formação de leitores; distanciamento e/ou aproximação na relação teoria-
prática;  a autonomia dos sujeitos por meio da leitura; discutir sobre a existência de aproximações e 
distanciamentos  entre  ementas,  concepções,  objetivos,  metodologias,  referências  mais  recorrentes  nas 
disciplinas e PPC dos cursos (Letras e Pedagogia), no que tange à dimensão formativa do professor-leitor, 
especialmente no campo recoberto pelas disciplinas de MELP; refletir sobre as possíveis implicações para 
a formação de professores de Língua Portuguesa (Pedagogia e Letras/Português), em função da realidade 
em que se encontram as disciplinas que são responsáveis pela orientações sobre o ensino/metodologias de 
Língua Portuguesa de suas práticas efetivas na Educação Básica.  Conclui-se que ainda há muito o que se 
fazer pela formação de leitores nas licenciaturas de Letras e Pedagogia.

Palavras-chave: Formação do professor-leitor. Relação teoria-prática. Autonomia.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea apresenta a cada dia crescente exigência educativa 

no que  tange  aos  aspectos  formativos  dos  sujeitos  em que estes  se  tornem aptos  a 

participarem por meio da leitura no meio social é que necessário se faz investigar como 

vem sendo desenvolvidas as práticas de formação do professor-leitor em IES potiguares, 

através da análise de PPC’s e PGCC`s dos Cursos de Pedagogia, da UERN e UFRN, já 

que esta pesquisa é uma continuidade de estudos anteriores desenvolvidos nos Cursos 

de Letras I fase, em que se constataram algumas dificuldades por parte dos professores 

em desenvolver uma práxis profissional, que repercutem no distanciamento da relação 

teoria-prática.

1  Discente do curso de Pedagogia, 7º período da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN/CAMEAM.

2  Doutora  em Educação pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande do Norte,  docente  do  curso  de 
Pedagogia e do Programa de Pós Graduação em Letras – PPGL na Universidade do Estado do Rio  
Grande do Norte – UERN/CAMEAM.

3  Professora do Departamento de Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –  
UERN/CAMEAM.
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 No intuito de interrogar se o conjunto de conhecimentos e práticas presentes na 

disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP), se esta se configura 

uma Disciplina e analisando sistematicamente tal formação, são observações que nos 

remetem  acerca  da  compreensão  dos  procedimentos  por  meio  dos  quais  é  possível 

formar professores que estejam aptos a trabalhar e desenvolver atividades e soluções 

criativas para os desafios apresentados pela educação básica que aparecem a cada dia 

mais acentuado. Cabe questionar: como se propõe a prática de formação de leitores? 

Pois apesar de sabermos que o processo de formação e constituição de leitores críticos, 

conscientes e partícipes do processo de construção e evolução social dependem também, 

da subjetividade  de cada sujeito,  cabem especialmente  as  instituições  e unidades  de 

ensino promover aos sujeitos a oportunidade.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa se pauta numa metodologia de pesquisa qualitativa, que tem como 

material de análise PGCC dos Cursos de Pedagogia, da UERN e da UFRN, os quais 

fazem parte do Banco de Dados do Projeto PROCAD. A pesquisa se justifica em função 

da compreensão de que a formação de leitores só pode ser propiciada se o profissional da 

educação se constituir realmente um sujeito leitor. O que se defende é uma pedagogia 

do despertar o gosto pela leitura, através de uma prática que contemple a formação de 

novos leitores mediados pelo ensino superior, no intuito de promover através da leitura 

a emancipação dos sujeitos, aliada a uma formação crítica, consciente e uma postura 

ativa,  que  interferira  positivamente  nos  processos  sociais  a  fim  de  contribuir  para 

construção de uma cidadania voltada para formação de valores, justa, e propiciadora de 

oportunidades, pois:
A negação da leitura é a negação do conhecimento, e preferência de uma vida 
passiva, de sujeito submisso as imposições sociais. Quem não é capaz de ir  
além da decodificação dos sinais tampouco será capaz de ler nas entrelinhas, 
por trás das palavras mais simples, existe uma visão de mundo. Como não 
existe texto neutro, a linguagem é uma forma de intervir sobre que quem a 
utiliza  pode  atuar  sobre  nós,  da  mesma forma  podemos  utilizar  sobre  os 
outros (ANTUNES, 2003, p. 23).

Para que o sucesso da prática educativa ocorra de forma satisfatória, propicie a 

autonomia  dos  sujeitos  envolvidos  nesse processo,  faz-se necessário e  indispensável 

haver um comprometimento do educador com a sua prática, tendo como prioridade a 
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figura do educador e do educando, que passa pela formação e tem na leitura o principal 

mecanismo propiciador da emancipação social.

Para  tanto  é  essencial  que  os  profissionais  envolvidos  nesse  processo 

desenvolvam  uma  práxis pedagógica,  com  ênfase  na  formação  de  leitores  que 

contemple as reais necessidades apresentadas, de forma a adequar-se de acordo com a 

realidade trabalhada para garantir a qualidade do trabalho desenvolvido e a superação 

das  dificuldades  existentes  no  sistema  básico  de  ensino.  Cabe  ao  professor  buscar 

entender e se esclarecer diante do mundo em que se vive e atua, como primeiro passo 

para a busca de uma educação emancipatória, tanto individual quanto coletiva.

Perfil profissional do professor da MELP – Pedagogia 

PGCC 1 – ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – UERN – IES 1
PERFIL 
PROFISSIONAL

I:
A  professora  é  graduada  em Pedagogia  pela  Universidade  do  Estado  do  Rio 
Grande do Norte (1992),  Especialista,  Mestre e Doutora no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1999-
2005). Pós-doutoramento pela Université Paris 8, França. Professora adjunto IV 
do Departamento de Educação e Bolsista de Produtividade da Universidade do 
Estado  do  Rio Grande  do  Norte.  Atua  em área  multidisciplinar  -  Educação  e 
Letras  - sendo docente permanente do Programa de Pós-Graduação  em Letras 
(PPGL),  desenvolvendo pesquisas  articuladas  à  extensão,  via  Projeto BALE  - 
Biblioteca  Ambulante  e  Literatura  nas  Escolas,  sendo  estas  voltadas  para  o 
ensino-aprendizagem da leitura, planejamento e a formação do leitor, com ênfase 
na área de ensino de língua portuguesa e na leitura de literatura. Presidente da 
atual Diretoria da AINPGP - Associação Internacional de Pesquisa na Graduação 
em Pedagogia.

II:
A outra profissional possui graduação em pedagogia pela Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (1990). É professora da Universidade do Estado do Rio 
Grande  do  Norte,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  inclusão. 
profissionais  da  educação.  Educação,  ociosidade.  sala  de  aula.  indisciplina, 
participação,  gestão  democrática,  conselho  escolar  e  participação.  gestão 
democrática. conselho escolar e funcionamento de bibliotecas escolares

EMENTA Linguagem, língua e prática social. Concepções de linguagem e língua. O ensino 
da língua materna:  objetivos, conteúdos e aspectos metodológicos;  texto como 
unidade  básica  de  ensino;  oralidade,  escrita,  leitura  e  análise  lingüística; 
sistemática  de  avaliação;  planejamento  e  práticas  de  aula  em língua  materna. 
Competências e habilidades necessárias ao professor.

METODOLOGIA Estudos e discussões individuais e em grupo, envolvendo a utilização de recursos 
didáticos:  vídeos,  slides,  power  point,  jogos  etc.;  análise  de  textos,  aulas 
expositivas;  leituras  dirigidas;  coleta,  análise de dados e produção  de  gêneros 
acadêmicos.

REFERENCIAL RUIZ,  Eliana.  Como  se  corrige  redação  na  escola.  São Paulo:  Mercado  de 
Letras, 2001.
 MACHADO,  Anna  Rachel;  LOUSADA,  Eliana;  ABREU-TARDELI,  Lília 
Santos. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
 PIETRI, Émerson. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2007.
 SAMPAIO, Maria Lucia Pessoa. Texto literário e ensino: abordagens subjacentes 
a  seleção  de conteúdos em planos de professores.  In:  Linguagem,  discurso e 
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cultura: múltiplos objetos e abordagens. Mossoró: Queima Bucha, 2008.
  _____. O encontro com “Tampinha” em sala de aula. Graphos. João Pessoa, 
v. 9, n. 2, 2007 – ISSN 1516-1536, p. 95 -  112.
 _____. Quando “negócio de menino com menina” acontece em sala de aula. 
VEREDAS  ON-LINE  –  ATEMÁTICA  –  2/09,  P.  117  -127  –  PPG 
LINGUÍSTICA/UFJF – JUIZ DE FOR A – ISSN 1982-2243, p.117-127.
 _____. FREITAS, A. Cardozo de.  Um bicho de pé de estimação: prática de 
planejamento  de  leitura  de  literatura.  Comunicação  no  XIV  ENDIPE.  Recife: 
UFPE, 2007, 1 CD ROM.

PGCC 2 – ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – UERN – IES 2
PERFIL PROFISSIONAL III:

É Professora Assistente IV da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- 
UERN,  lotada  no  Departamento  de  Educação  da  Faculdade  de  Educação, 
Mossoró-RN.  É  Mestra  em  Educação,  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Educação - PPGEl, da Universidade Federal  do Rio Grande do Norte - UFRN 
(2008/2010). Possui graduação em PEDAGOGIA pela Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte - UERN (1991-1996) e Especialização em Educação, com 
Área Temática em Alfabetização, nesta mesma IES (1996 a 1999 ). Atua, desde 
outubro de 2009, como Assessora da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da 
UERN, no Setor de Cursos de Graduação. Tem experiência na área de Educação,  
com  ênfase  em  Formação  Docente,  discutindo  sobre  saberes  docentes  e  o 
processo de profissionalização do magistério.

EMENTA Linguagem, língua e prática social. Concepções de linguagem e língua. O ensino 
da língua materna:  objetivos, conteúdos e aspectos metodológicos;  texto como 
unidade  básica  de  ensino;  oralidade,  escrita,  leitura  e  análise  lingüística; 
sistemática  de  avaliação;  planejamento  e  práticas  de  aula  em língua  materna. 
Competências e habilidades necessárias ao professor.

METODOLOGIA Aulas expositivas; leituras, discussões e produções de textos com base em roteiro; 
trabalhos individuais e em grupos; pesquisas e observações em escolas da rede 
pública e privada de ensino que permitam reflexões  sobre  a  prát ica  da  sala 
de  aula no ensino da  l íngua  portuguesa.

REFERENCIAL BRASIL,  Secretaria  de  Ensino  Fundamental.  Parâmetros  Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa (volume 2). Brasília, MEC/SEF, 1997.
CAGLIARI,  Luis  Carlos.  Alfabetizando  sem  o  bá-bé-bi-bó-bú.  São  Paulo: 
Scipione, 1998.
LEITE, Lúcia Helena Alvarez. Pedagogia de Projetos: intervenção no presente. 
Revista Presença Pedagógica: v. 02, n.08, p. 24-33 – mar/abr, 1996.
NASPOLINI,  Ana Tereza.  Didática  de  Português:  tijolo  por  tijolo:  leitura  e 
produção escrita. São Paulo: FTD, 1996.
ROJO, R. (Org). A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 4ª reimpressão, 2006. 
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.
TRAVAGLIA,  Luiz  Carlos .  Gramática  e  Interação:  uma 
proposta  para  o  ensino  de  gramát ica  no  1º  e  2º  graus .   –  São 
Paulo,  Edi tora Cortez ,  1996.

PGCC 3 - O ensino da Língua Portuguesa no 1ºgrau I – UFRN – IES 3
PERFIL 
PROFISSIONAL

Graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1977), 
mestrado  em  Educação  pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  
(1995) e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (1997). Atualmente é professor adjunto 4 da Universidade Federal do Rio 
Grande  do  Norte.  Tem  experiência  na  área  de  Educação,  com  ênfase  em 
Educação,  atuando principalmente nos  temas:  texto livre, pedagogia Freinet, 
cooperação, didática, implicações pedagógicas do texto livre e metodologia do 
ensino superior.

EMENTA Ensino  de  língua  portuguesa  com  base  na  compreensão  da  linguagem  como 
fenômeno  da  interação  verbal,  realizada  através  da  enunciação.  A  escola  e  a 
linguagem da criança. Análise dos objetivos do Ensino de Língua Portuguesa e 
sua relação com as concepções de linguagem

METODOLOGIA O estudo dos conteúdos aqui propostos será norteado por uma direção teórico-
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metodológica que encaminha para uma análise do Ensino de Língua Portuguesa 
no Ensino Fundamental. Indica a linguagem como um processo de interlocução 
que  se  realiza  nas  práticas  sociais  existentes  nos  diferentes  grupos  de  uma 
sociedade, dos distintos momentos da sua história. Considera a  Língua como um 
sistema de signos histórico e social que possibilita ao homem significar o mundo 
e sua realidade, entendendo o texto como o produto da atividade discursiva e oral.

REFERENCIAL ALKMIM,  T.  Sociolinguista  –  parte  I.  in:  F.  Mussalin  e  A.C.  Bentes  (org.) 
introdução a lingüística: domínios e fronteiras. Vol. I São Paulo: cortês 2001.
ALMEIDA FILHO. J. C. P.  Dimensões comunicativas do ensino de línguas. 
Campinas: Pontes, 1998.
AZEVEDO, Maria Amélia; MARQUES, Maria Lúcia.  Alfabetização hoje. São 
Paulo: Cortês / autores associados, 1994.
BACHTIN, Mikhail.  Estética e criação verbal.  Trad. Maria Ermantina Galvão 
Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes 1992 ( Ed.original 1979).
BRASIL. MEC/ Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
nocionais: Língua Portuguesa. Brasília, 1997.

Quadro 1:  perfil profissional de profissionais que trabalham com a disciplina MELP 

Do quadro  demonstrativo  acima,  dá-se destaque para  os  principais  pontos  a 

serem analisados, na pesquisa, tais como: perfil profissional dos professores da MELP, 

ementas, metodologias e referencial teórico dos PGCC’s, em atendimento ao objetivo 

geral  da  pesquisa  que é  “investigar  como se  caracteriza  a dimensão formativa  nas  

MELPs,  que  subjaz  aos  conteúdos,  objetivos,  procedimentos  e  conhecimentos  

mobilizados nos PGDs e PPCs para as práticas de formação do professor leitor em  

Cursos de Pedagogia”,  é o que se pretende discutir no próximo item deste relato.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma educação de qualidade que promova a emancipação dos sujeitos, não pode 

mais continuar como um sonho, um plano futuro, de nada adianta almejar objetivos se 

não  dispuserem  a  lutar  por  ele,  os  sujeitos  necessitam  adquirir  consciência  da 

importância da participação ativa no que se refere á leitura, que todos devem exercer. A 

chave para a construção de uma cidadania mais justa, igualitária, está no conhecimento, 

só ele é capaz de nos elevar, através de bases alicerçadas na construção de uma postura 

crítica  e  consciente  na  conquista  da  autonomia  que  ocorre  através  da  leitura  que 

enquanto prática de caráter  social  nos permite  a construção de valores, quer seja no 

âmbito escolar ou extra-escolar, oportunizando aos sujeitos possibilidades de superar 

suas limitações. Como afirma Villardi:

Ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender 
o que nos chega por meio  da leitura,  analisando e posicionando-se 
criticamente frente às informações colhidas, o que se constitui como 
um dos atributos que permitem exercer, de forma mais abrangente e 
complexa, a própria cidadania. (1999, p. 4)
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A escola precisa despertar desde cedo o gosto pela leitura se faz indispensável 

não  somente  no  crescimento  intelectual  do  aluno  no  âmbito  escolar,  mas  no  seu 

desenvolvimento  crítico  e  pensante,  dando-lhe  a  oportunidade  e  a  capacidade  de 

interpretar questões e fatos sociais que exigem uma intensa linha de leitura. Pois esta é a 

base fundamental e deve ser uma atividade cotidiana na vida de qualquer ser humano.

 Os  conteúdos  programáticos  ofertados  na  escola  são  essenciais  para 

contextualização  do  conhecimento  científico,  mas  é  necessário  ir  além,  oferecer  ao 

sujeito condições de enfrentar o mundo com mais segurança. E já que a tarefa de formar 

leitores  compete  aos  educadores  das diversas  disciplinas  e  em especial,  o  de língua 

portuguesa, este tem a obrigação de apresentar-se preparado, pois centra-se nele, a visão 

de um instrumento de extrema importância, na árdua e complexa tarefa de ensinar os 

alunos a construírem conhecimentos tornando-os significativos.

A leitura se baseia no desejo e no prazer: “em que se baseia a leitura? No  
desejo.  Esta  é  uma  opção.  Ninguém  gosta  de  fazer  aquilo  que  é  difícil 
demais, nem aquilo do qual não consegue extrair o sentido. Essa é uma boa 
caracterização da tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos 
alunos  ela  é  difícil  demais,  justamente  porque  ela  não  faz  sentido” 
(KLEIMAN, 1998, p. 15).

Sob  o  viés  da  reflexão  no  tocante  a  leitura,  exige-se  repensar  as  práticas 

docentes, já que estas muitas vezes não apresentam significância consolidada no seu 

contexto.  A deficiência  na formação/constituição de sujeitos leitores  já vem desde a 

educação  básica,  que  quando entra  em contato  com o novo mundo  que  é  o  ensino 

superior permite-nos constatar que o problema da constituição de sujeitos leitores parte 

desde os próprios professores da educação básica, que muitas vezes acaba podando os 

alunos, não se pode despertar o gosto pela leitura se este não parte dele mesmo, como 

ensinar os alunos a gostarem de ler  se o próprio professor não tem essa prática? A 

leitura deve constituir-se na vida dos sujeitos, evidenciado pelo gosto configurando-se 

em prática prazerosa. 

Pode-se  constatar  através  da  análise  dos  três  PGCC’s  que,  como  dos  três 

PGCCs, dois são da mesma IES estadual, embora que de Campus diferentes, e um deles 

de uma IES federal, vê que estes divergem no que concerne  às ementas, conteúdos, 

desenvolvimento e referências. As divergências, necessariamente não significa que estas 

disciplinas devam ser desenvolvidas da mesma forma, mas que, no entanto, evidencia 

certo distanciamento quanto ao desenvolvimento das habilidades propostas no PGCC e 
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principalmente na construção da práxis pedagógica. Os dois PGCCS das IES 1 e 2, tem 

como foco “o texto como unidade básica de ensino; oralidade, escrita, leitura e análise 

lingüística”, no intuito de promover habilidades necessárias ao professor para que esse 

possa desenvolver sua prática no contexto da educação básica. Já o PGCC da IES 3, tem 

como foco o “Ensino de língua portuguesa com base na compreensão da linguagem 

como fenômeno da interação verbal, realizada através da enunciação”,  analisando os 

objetivos  do  Ensino  de  Língua  Portuguesa  e  a  sua  relação  com  as  concepções  de 

linguagem. 

A análise e correlação entre os PGCCs analisados,  o que mais contempla a 

formação  de  sujeitos  leitores  é  o  PGCC 1 e  o  2,  visto  que  na  ementa,  referencias 

teóricos,  bem como os  aspectos  metodológicos  se voltam mais  para essa temática. 

Compreende  o  texto  como  unidade  básica  de  ensino,  deste  abstraindo  aspectos  da 

oralidade,  leitura,  escrita  e  análise  linguistica.  O PGCC 3 está  mais  voltado para  o 

interacionismo social  vendo o texto como o produto da atividade discursiva e oral, cujo 

referencial teórico não contempla o ensino da leitura, o que não significa que está não 

tenha espaço na prática profissional do professor.

V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como se trata do encerramento da segunda fase da pesquisa,  vale apresentar 

sinteticamente a correlação dos dados entre Letras e Pedagogia, a saber: 
LETRAS PEDAGOGIA

Mediante  análise  dos  documentos  propostos  na 
pesquisa, advindos  de  Letras  fase  I,  pode-se 
observar  que existem divergências  entre o que é 
proposto  nas  ementas  e  metodologia  a  adotada 
pelos professores de MELP´s, em que a prática dos 
profissionais em algumas situações se contrapõem 
ao que está exposto nos PGCC´s.

De acordo com análise dos documentos percebe-se 
grande semelhança  no proposto nas  ementas  dos 
materiais pesquisados, quanto ao desenvolvimento 
da  linguagem,  língua  e  prática  social.  Pôde-se 
constatar  certo  distanciamento/indefinição  na 
relação  teoria-prática,  mais  especificamente,  no 
tocante  ao  desenvolvimento  de  habilidades  na 
formação de sujeitos leitores.

Diante da correlação entre os dados obtidos com a primeira e a segunda fase da 

pesquisa,  evidencia-se  que,  a  formação  de  professores-leitores  nos  programas  de 

disciplinas,  fica  a  desejar  em  alguns  aspectos  e  que  isso  vem  refletir  na  prática 

profissional dos futuros professores, impedindo que se alcance os objetivos esperados 

que se configura na reversão  do quadro da educação em nosso país e principalmente no 

desenvolvimento de capacidades que contribuam na formação/ constituição de sujeitos 

leitores.

CONCLUSÃO:
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Discutir a formação de professores, enquanto sujeitos leitores, é contribuir para 

transformação das condições apresentadas hoje, no contexto da educação brasileira e, 

mais especificamente, da educação básica. É notória a necessidade de se investir numa 

formação continuada, em uma mudança de perspectiva por parte dos profissionais, que 

em  sua  maioria  apresentam-se  desmotivados,  insatisfeitos  com  o  salário,  com  a 

profissão.  

Diante de uma demanda tão grande de desvalorização da escola, altos índices de 

repetência  e  evasão  escolar,  a  leitura  se  apresenta  como  ponto  que  vem somar  na 

educação  qualitativa,  a  qual  é  a  principal  colaboradora  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.  Cabe ao professor propiciar  condições  de interação que promovam o 

ensino-aprendizagem de acordo com as  necessidades  e  vivências  sócio-culturais  dos 

educandos,  buscando  construir  com  esses,  valores  no  desenvolvimento  de  seus 

conceitos  e  atitudes,  enfocando  a  importância  da  leitura  na  formação  pessoal  e 

profissional  dos sujeitos,  tornando-os aptos a conviverem no espaço social  enquanto 

sujeitos  esclarecidos,  crítico-reflexivo,  que  participam  do  processo  de  evolução, 

quebrando com os paradigmas de passividade e aceitação.
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ANTUNES, Irandé.  Aula de português:  encontro & interação. São Paulo: Parábola, 
2003. 

KLEIMAN, A.  Oficina de leitura – teoria e prática. 6. Ed., Campinas, SP: Pontes, 
1998.

SAMPAIO, M. L. P. A dimensão formativa do professor-leitor em cursos de licenciaturas 
– I Fase. Projeto PIBIC. UERN, 2009;

_____.  A dimensão formativa do professor-leitor em cursos de licenciaturas – II Fase. 
Projeto PIBIC. UERN, 2010;

SOUSA, A. P. (Coord.). Projeto de cooperação acadêmica: disciplinas da licenciatura 
voltadas para o ensino de língua portuguesa. São Luís: UFMA/USP/UERN, 2008.

VILLARDI,  Raquel.  Ensinando  a  gostar  de  ler:  e  formando  leitores  para  a  vida 
inteira. Rio de Janeiro: Qualitymark/ Dunya ed., 1999.
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A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE EDUCADORES/AS RURAIS EM SUAS 
NARRATIVAS DE VIDA  

  

Eleni de Andrade Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Débora Maria do Nascimento.3  
  
  

RESUMO: Refletimos sobre a formação universitária de educadores/as rurais do município de Portalegre, através da 
análise do Plano Municipal de Educação (PME) e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e narrativas de 08 
professores/as rurais participantes do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) 
educadores(as) serranos” no município de Portalegre. Nessa pesquisa realizamos também estudos teóricos, com 
principalmente em: Alarcão (2004), Ataíde (1995), Bardin (2009), Brandão (2008), Flick (2009), Josso (2004), Marques 
(2004), Moreira (1984), Nóvoa (1995), Pineau (2006), Santos (2004) e Zago (2011). Percebemos que a formação dos/as 
professores/as rurais aparece como uma preocupação constante nos referidos documentos, que abrangem desde a 
formação do magistério até a pós-graduação e a formação continuada. Já as narrativas dos/as educadores/as rurais sobre 
suas experiências formadoras nem sempre abordam a formação universitária. Contudo, os/as participantes que tratam 
dessa formação, destacam suas expectativas em relação à vida universitária, as dificuldades vivências para ter acesso a 
um curso superior e as aprendizagens adquiridas.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as rurais, Formação Universitária; Narrativas de vida.  
  
  

INTRODUÇÃO  
  

O interesse pela pesquisa na universidade nos levou a participar do Núcleo de Estudos 
em Educação (NEEd), pertencente ao Departamento de Educação do Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). E visando sistematizar nossa participação na iniciação científica, formalizamos um plano 
de trabalho junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UERN, 
como voluntária, na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto–Oeste 
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade”. Assim, desde junho de 2010 estamos participando das ações desta pesquisa e do 
Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) 
serranos”, vinculado a ela. A nossa participação pautou-se nos seguintes objetivos:  

  
 Elaborar um perfil sobre a formação escolar de educadores(as) atuantes em escolas 

rurais participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) 
educadores(as) serranos”;  
 Identificar a área de formação universitária de educadores(as) do meio rural;  
 Refletir sobre a formação universitária do(a) educador(a) que atua em escolas do meio 

rural no município de Portalegre através de suas narrativas de vida e memoriais. (LEITE, 
2010, p.1). 

  
Contudo, em função da nossa participação em mais de uma pesquisa do NEEd, 

acabamos fazendo um redimensionamento nesse Plano de Trabalho, centrando-se na identificação 
da formação universitária dos/as educadores/as rurais participantes da ação extensionista nessa 

                                                             
1
 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: eleni.pf@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com (Orientadora). 
3 Doutora em Educação e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
pedeboramar@yahoo.com.br (Co-orientadora). 
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localidade, articulada ao conhecimento sobre as políticas educacionais municipais para a formação 
docente.  

  
MATERIAL E MÉTODOS  

  
No nosso Plano de Trabalho nos propusemos fazer pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo. Contudo, centramo-nos na pesquisa bibliográfica e documental. A primeira compreendeu 
o estudo de textos e obras sobre: a) abordagens de pesquisa que utilizam narrativas de vida; b) 
formação de educadores/as para o meio rural e sua relação com a universidade.   

A pesquisa documental compreendeu a) a sistematização de dados de fichas individuais 
e quadro das escolas rurais de Portalegre; b) a análise do Plano Municipal de Educação (PME) e do 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério deste município; c) a sistematização dos dados do 
item IV (Informações sobre sua formação) do questionário aplicado aos/às educadores/as de 
Portalegre na I Etapa da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto–
Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade”; d) reflexão sobre a formação universitária presentes nas narrativas escritas 
desenvolvidas por educadores/as das escolas rurais portalegrenses participantes do Projeto de 
Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos”.    

Nesse texto, abordaremos três aspectos principais: as políticas de formação de 
professores da rede municipal de Portalegre, através da análise do Plano Municipal de Educação 
(PME) e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério; o perfil da formação dos/as 
educadores/as, a partir da tabulação dos dados dos questionários aplicados pela pesquisa, dos 
quadros e as fichas funcionais das escolas; e, por último, analisamos a percepção sobre sua 
formação universitária presentes nas narrativas de 08 professores rurais participantes do Projeto de 
Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos”, no 
município de Portalegre e 01 memorial de conclusão do Curso de Pedagogia pelo Programa 
Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do 
CAMEAM/UERN.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

A compreensão da formação docente em nível superior atravessa diversos campos do 
conhecimento humano e a visão de vários sujeitos envolvidos nesse processo. Neste texto, 
procuramos articular, por um lado, os discursos dos gestores municipais, através do conhecimento 
de alguns de seus documentos oficiais, com a percepção dos próprios educadores/as rurais, por 
outro lado, a partir da abordagem de três aspectos: as políticas de formação de professores da rede 
municipal de Portalegre, através da análise do Plano Municipal de Educação (PME) e do Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério; o perfil da formação dos/as educadores/as; e, por último, a 
percepção de 08 professores rurais sobre sua formação universitária presentes nas suas narrativas de 
vida e formação.  
  
I Parte - A Formação Universitária Rural de Educadores/as no PME e no Plano de Carreira 
de Portalegre  

  
O PME foi elaborado no ano de 2003 e compõe-se de 09 tópicos: I - Diagnóstico do 

Município, II – Introdução, III - Níveis de Ensino, IV - Modalidade de Ensino, V - O Magistério na 
Educação do Município, VI - Financiamento da Gestão, VII - Acompanhamento e Avaliação do 
Plano, VIII - Referências Bibliográficas, IX - Anexos. Destes, daremos ênfase ao tópico V, que trata 
sobre os/as profissionais da educação municipal, assim como das metas direcionadas à formação 
universitária do magistério da rede municipal.   
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A discussão sobre a formação e valorização do magistério posta no PME portalegrense 
parte do diagnóstico do nível de escolaridade dos/as educadores/as, elencando a responsabilidade 
que tem a Secretaria Municipal de Educação e Desportos na elaboração, execução e avaliação de 
ações e políticas que contribuam para o crescimento profissional e intelectual dos/as professores/as 
e educadores/as. Algo que se concretiza através de investimentos voltados à formação.  

  
Nesse sentido o Plano Municipal de Educação discutiu com os profissionais da educação 
municipal, comunidade local, alunos e pais, as metas referentes ao processo permanente de 
formação profissional que todos os educadores têm direito envolve formação inicial e 
continuada, a serem cumpridas por meio da articulação entre as diferentes instâncias do 
poder público, na busca de formação de parceiros visando atender o objetivo nos próximos 
10 anos que a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. (PORTALEGRE, 2003, 
p. 68 - 69).  

  
Dentre as metas e objetivos do PME, é estabelecido um prazo de 10 anos para garantir a 

formação em nível superior de 70% dos/as professores/as da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental e vislumbrada a preferência do estabelecimento de convênios e parcerias com as 
instituições de ensino superior para a oferta de programas de formação continuada.   

As propostas para a constituição de um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
no município de Portalegre já estavam presentes anteriormente a julho de 1998, mas somente em 
2009 foi aprovada a Lei 232, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargo, Carreira e Remuneração 
do Magistério Público do Município de Portalegre. Essa Lei já passou por algumas reformulações 
no final do ano de 2010 e início de 2011. O projeto inicial deste Plano era dividido em 10 títulos: 
Título I - Da Estrutura dos Cargos; Título II - Da Jornada de Trabalho; Título III - Da Progressão 
Funcional; Título IV - Do Provimento e do Acesso; Título V - Dos Direitos, Benefícios e 
Vantagens; Título VI - Das Funções Gratificadas; Título VII - Do Afastamento; Título VIII - Dos 
Deveres; Título IX - Da Qualificação Profissional; Título X - Das Disposições Finais e Transitórias. 
Destes, escolhemos o Título IX, que trata da formação e qualificação profissional, cujo artigo 69 
aponta a responsabilidade do município para com a qualificação dos/as professores/as e os artigos 
70 e 71 incentivam o aumento do nível de escolaridade dos/as educadores/as, focalizando o ingresso 
na universidade, seja para cursar graduação, seja para fazer algum curso de pós-graduação, contudo 
coloca para o/a próprio/a docente essa responsabilidade.  

  
Art. 69 - É competência do município a qualificação do seu corpo docente, de forma a 
erradicar o profissional leigo no prazo de quatro anos, utilizando para tal, instituições 
credenciadas e programas de aperfeiçoamento em serviço.  
Art. 70 - Os profissionais do magistério com nível médio, deverão ingressar em 
universidades ou escolas de ensino superior a fim de melhor qualificarem-se. 
(PORTALEGRE, 1998, p. 22).    

  
II Parte - Perfil da Formação dos/as Educadores/as Rurais e Formação Universitária  

  
Buscamos identificar a formação universitária dos 08 professores/as rurais participantes 

do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) 
serranos”, através dos questionários aplicados com os/as professores/as rurais dos grupos matutino, 
vespertino e noturno deste Projeto, bem como das fichas funcionais e quadros de lotação entregues 
pelas escolas da rede municipal.   

Durante as dinâmicas desse Projeto os/as participantes constituíram alguns grupos para 
o desenvolvimento dos estudos e da reescrita das suas narrativas de vida e formação. Assim temos 
os seguintes grupos, com os respectivos docentes rurais, cujas narrativas tomamos como referência 
para realizar na investigação:   
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 Matutino - Grupo “Árvores Nativas da Serra”4:  
1. OITI;  
2. IPÊ VERDE;  
 Vespertino - Grupo “Plantas Medicinais”:  

3. HORTELÃ  
4. ERVA-DOCE  
 Vespertino - Grupo “Flores Campestres”:  

5. ORQUÍDEA   
 Vespertino - Grupo “Sossego”:  

6. TRANQUILIDADE  
 Noturno: Grupo “Natureza/Flores”:  

7. CAJADO DE SÃO JOSÉ  
 Noturno - “Grupo do Cajueiro”:  

8. CASTANHA  
Desses/as professores/as apenas “Hortelã”, “Tranquilidade” e “Castanha” ainda não 

tinham concluído a graduação, embora o último mencione a entrada na Universidade. Já “Cajado de 
São José”, “Erva-Doce” “Oiti” e “Orquídea” são formadas em Pedagogia, dessas quatro, apenas 
Erva-Doce ainda não tem especialização, as outras três cursaram a Especialização em 
Psicopedagogia.  E “Ipê Verde” possui formação em Ciências com Habilitação em Educação 
Matemática e Especialização em Educação Matemática. Constatamos que esses/as docentes estão 
preocupados com o nível de sua escolaridade, como apontam os Gráficos 1, 2 e 3.   

Quanto ao curso de graduação escolhido pelos/as professores/as rurais dos 
“Diálogos...”, a formação em Pedagogia se constitui na formação universitária predominante das 
mulheres, já os homens preferiram as licenciaturas em Letras e Matemática (Ver Gráfico 2).  

  

                             
Gráfico 1 – Escolaridade dos/as Professores/as Rurais Participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação 
dos educadores/as serranos/as” – Portalegre – 2009/2011.  
Fonte: Questionário, 2009; fichas funcionais, 2009.  
 

Desses/as 08 educadores/as rurais, observamos que 04 são formados em nível de pós-
graduação lato sensu. E essa formação tem acompanhado a área de conhecimento do curso de 
graduação (Ver Gráfico 3).  

 
                                                             
4 Os nomes dos grupos e os pseudônimos foram escolhidos pelos/as participantes do Projeto de Extensão durante suas dinâmicas. 
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Gráfico 2 – Curso de Graduação dos/as Professores/as Rurais Participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da 
formação dos educadores/as serranos/as” – Portalegre – 2009/2011.  
Fonte: Questionário, 2009; fichas funcionais, 2009.  
  

 
Gráfico 3 – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu dos/as Professores/as Rurais Participantes dos “Diálogos 
Autobiográficos: trilhas da formação dos educadores/as serranos/as” – Portalegre – 2009/2011.  
Fonte: Questionário, 2009; fichas funcionais, 2009.  

  
                   Vejamos agora, o que dizem esses/as 08 professores/as rurais sobre sua formação 
universitária nas suas narrativas de vida/formação.   

Do Grupo “Árvores Nativas da Serra”, matutino, apenas a professora Oiti relata sobre 
sua formação universitária, mostrando as dificuldades enfrentadas durante todo seu processo 
estudantil, principalmente referente aos aspectos econômicos, mas retrata também sua força de 
vontade e determinação, motivos que lhe permitiram concluir o curso de graduação em Pedagogia 
(não identificado pela mesma na narrativa).  
  

[....] Graças a Deus consegui um emprego de Professora de creche ganhando um pequeno 
meio salário, que me ajudou a comprar algumas xérox que precisava na faculdade, graças a 
Deus sempre fui aprovada nos meus estudos, apenas fiquei em uma quarta, como chama na 
faculdade, mas fui aprovada. E por quatro anos cursei a faculdade com algumas 
dificuldades, principalmente de alimentação, pois eu tinha que sair às 4 horas de casa, era 
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uma janta cedo e á noite já estava com fome e, muitas das vezes, eu não tinha como 
comprar um lanche, só nas sextas-feiras, eu me lembro muito bem, que a gente passava na 
padaria, eu comprava uns pães chamados língua de sogra, neste dia pra mim, era uma 
maravilha quando eu chegava em casa, pois meu irmão estava me esperando pra gente 
saborear aqueles pães (OITI, 2010).  

  
No Grupo “Plantas Medicinais” do vespertino, a professora Hortelã relata dificuldades 

de sua formação quando era criança, mais voltadas ao aprendizado e a relação professor-aluno, 
vindo por esse motivo desejar uma formação universitária, tornando-se professora anos mais tarde.   

Já a professora Erva-Doce fala sobre dificuldades econômicas e a consequente vontade 
de tornar-se professora, vindo a cursar Pedagogia. 

  
Ao concluir o 2° Grau, fiz vestibular, mas não passei. Não desisti, fiz novamente até passar. 
Passei. Mas, para cursar a faculdade enfrentei muitas dificuldades, tanto financeiras como 
para me deslocar do sítio onde moro para a cidade e da cidade para Pau dos Ferros (ERVA-
DOCE, 2011).  

  
No Grupo “Flores Campestres” do vespertino, a professora Orquídea apresenta em sua 

narrativa as dificuldades financeiras enfrentadas e com transportes para estudar. Ela também fala do 
sonho marcante de sua vida não concretizado: ser música, mas não menciona sobre sua formação 
profissional nessa narrativa.  

Por último, temos a professora Tranquilidade do Grupo “Sossego” do vespertino, que 
menciona tanto momentos marcantes relacionados a dificuldades econômicas, como emocionais, de 
perdas familiares. Sobre sua vida profissional tornou-se professora da Educação Infantil através de 
um concurso público da rede municipal da cidade de Portalegre. Todavia, ela não aborda sua 
formação acadêmica.  

No Grupo “Natureza/Flores” do noturno, a professora Cajado de São José menciona um 
acontecimento marcante em sua formação, somente quando já era professora, foi uma festa de 
confraternização do “Dia das Mães”, ocorrida na escola onde ela leciona. E, embora não mencione 
sua formação universitária, discorre sobre a sua afinidade com a docência: “A Educação sempre foi 
meu sonho e ensinar então era e é a minha maior vocação, procuro dar o melhor de mim durante as 
minhas aulas e assim o meu sonho vai se concretizando [...]” (CAJADO DE SÃO JOSÉ, 2011).  

No “Grupo do Cajueiro” da turma do noturno, o professor Castanha falou de suas 
expectativas para entrar no ensino superior e a alegria com a aprovação no vestibular da UERN: “A 
lista é divulgada, ele procura seu nome minuciosamente pensando que não encontrará e quando 
encontra não quer acreditar, acha que não é verdade. Mas logo cai na real, seu sonho começara a 
realizar-se, um longo passo em sua caminhada ele já havia dado.” (CASTANHA, 2010).  

Entre os/as professores/as citados/as somente uma possui formação acadêmica pelo 
Programa Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do 
CAMEAM/UERN e produziu um memorial de formação como trabalho de conclusão do Curso de 
Pedagogia. Assim, passamos a analisar o memorial dessa professora. O memorial foi defendido 
publicamente e entregue no PROFORMAÇÃO em julho de 2003 e está organizado em três partes 
centrais: “1. Apresentação”; “2. Relato pessoal de minha história de vida”; e “3. Considerações 
Finais”. A parte do relato de sua experiência compreende três tópicos: “2.1 Etapas vivenciais 
durante meu percurso estudantil”; “2.2 Caminhos trilhados profissionalmente”; “2.3 Em busca de 
novos saberes” (CALIXTO, 2003, p. ix). Ao falar de suas experiências estudantis anteriores à 
Universidade, Calixto (2003) aponta que no ano de 1998 cursou o Magistério na Escola Estadual 
“26 de Março”, na cidade de Francisco Dantas:  

  
No ano de 98 iniciei o curso de Magistério na Escola Estadual “26 de Março” no município 
de Francisco Dantas, não por opção, mas por necessidade, pois já atuava na área de 
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Educação. A habilitação do Magistério teve a duração de dois anos, por já ter cursado o 
científico [...] (CALIXTO, 2003, p. 06).  

  

No item “2.2 Caminhos trilhados profissionalmente” a Professora Calixto fala sobre sua 
experiência profissional como educadora rural em Portalegre, assim como de seu percursoformativo 
anterior à entrada no PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN. A esse respeito, ela enfoca a 
importância dos diversos cursos de formação continuada para seu amadurecimento intelectual e 
para sua prática pedagógica, após o término do Curso de Magistério, como observamos na 
passagem a seguir:  

  
Procurei então me fundamentar participando de cursos de formação continuada, oferecidos 
pela Secretaria Municipal de Educação, como: relações humanas, leituras de imagens, 
parâmetros em ação, além de outros. Pois durante os mesmos os professores utilizavam 
uma metodologia onde me oportunizava a pensar, refletir sobre nosso trabalho, dando 
oportunidade de questionar, trocar ideias, experiências (CALIXTO, 2003, p. 09 - 10).  

  
Já no tópico “2.3 Em busca de novos saberes”, a Professora Calixto (2003) reflete sobre 

sua formação acadêmica no Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN. Ela iniciou sua formação na 
UERN no ano 2000, através do PROFORMAÇÃO. Nesse memorial, ela destaca a importância do 
acesso à universidade para sua vida e profissão, assim como relata as dificuldades enfrentadas. 
Vejamos, então, sua percepção sobre o Curso de Pedagogia: “O mesmo contribuiu bastante para 
minha formação profissional possibilitando-me uma formação mais ativa com valores e condições 
de tomar novas decisões a cerca do trabalho pedagógico” (CALIXTO, 2003, p. 13). Para ela o curso 
de graduação em questão lhe trouxe muitos benefícios, inclusive uma melhor atuação prática.  
 

Nesse sentido, o Curso de Pedagogia trouxe várias contribuições para melhorar meu fazer 
pedagógico, a forma como devo atuar em sala de aula, podendo até resolver alguns 
problemas existentes na escola. Com isso, posso mostrar o que aprendi, oque preciso 
modificar e o que posso fazer para garantir a qualidade do ensino em nossas escolas. 
(CALIXTO, 2003, p. 15).  

  
CONCLUSÃO  

  
Ao longo dessa análise podemos perceber que no tocante à Educação, o Município de 

Portalegre coloca com uma das prioridades do PME, a formação em nível superior de seus/as 
professores/as.  

Portanto, ao realizamos esse trabalho de iniciação científica, visando “Refletir sobre a 
formação universitária do(a) educador(a) que atua em escolas do meio rural no município de 
Portalegre através de suas narrativas de vida e memoriais” (LEITE, 2010) percebemos que o 
trabalho com narrativas de vida, centradas no relato de experiências formadoras (JOSSO, 2004), e 
os memoriais de formação são instrumentos importantes para compreendermos o percurso da 
formação de educadores/as, os dilemas enfrentados em suas vidas profissionais e estudantis, bem 
como as percepções deste sobre a formação acadêmica.  
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A IMPORTÂNCIA DAS EXPERIÊNCIAS FORMADORAS NO DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOS EDUCADORES  

 
Ivanilza de Souza Beserra 1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva 2; Antonio klenylson Fernandes 

Leite3; Maria Margarida Pinheiro.4 

 
 

RESUMO: Este trabalho faz parte da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em 
Educação (NEEd)” e tem como foco a análise das experiências formadoras dos professores que formam a equipe do 
NEEd. Assim iremos discutir estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso escolar desses professores que 
participam do Grupo. A metodologia foi feita através de análises das narrativas e desenhos dos participantes do Grupo, 
que foram produzidos durante os encontros dessa pesquisa, especialmente na dinâmica “Estrada da Formação”. As 
narrativas nos possibilitam saber o caminho percorrido e as dificuldades enfrentadas por cada um desses participantes, 
através da “estrada da formação escolar”,  o trajeto ocorrido  desde o início na vida estudantil até chegar à UERN, que 
nos faz entender os motivos que levaram esses membros a escolherem a profissão docente, suas satisfações em 
desenvolver esse trabalho ou a incerteza de não ter feito a escolha certa. Observamos também a importância das 
atividades do NEEd e da UERN no seu percurso formativo e profissional. Embora, alguns tenham destacado em suas 
narrativas a pouca identificação com a Pedagogia no início de sua formação acadêmica, uma pequena parte sempre 
desejou seguir essa carreira.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Educadores; Narrativas de vida; Universidade. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: 

Reminiscência do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, que é desenvolvido pelo 
Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Tem como foco as 
análises das experiências formadoras dos professores que fazem parte do NEEd, discutida através 
das narrativas, nas quais buscamos saber como se deu a entrada desses participantes no Grupo, 
quais as estratégias e dificuldades enfrentadas  no percurso da sua formação e a importância das 
experiências formadoras do Grupo nos percursos educacionais desses membros. 

Assim, discutiremos, através das narrativas e desenhos dos docentes do NEEd, feitos 
durante as ações da pesquisa mencionada acima, especialmente na dinâmica “Estrada da 
Formação”, o desenvolvimento de seus percursos escolares, desde os anos iniciais até a entrada na 
vida acadêmica, e seu interesse pelas pesquisas desenvolvidas no NEEd. Interessamo-nos pela 
reflexão em torno da escolha de cada um desses participantes pelo Curso de Pedagogia, seus 
primeiros contatos com o Curso e seu envolvimento nas atividades acadêmicas até a conclusão do 
Curso. Embora o NEEd seja formado por professores e alunos, selecionamos as narrativas de 06 
professores, pois acreditamos que estes participam da pesquisa com mais intensidade e assiduidade, 
e as suas narrativas, trazem elementos para os questionamentos que nos provocaram a elaboração 
                                                             
1 Aluna do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: ivanilza2010@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com. (Orientadora). 
3 Aluno do 7º Período do Curso de Letras/Língua Portuguesa do Departamento de Letras (DL), Campus Avançado Profa. Maria Elisa 
de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
klenylsonfernandes@hotmail.com. 
4 Mestra em Educação e professora aposentada do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado 
Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
margaridapinheiro@uol.com.br. (Co-Orientadora). 
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do Plano de Trabalho junto ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), período 
2010/2011.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Realizamos uma pesquisa qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Na 
pesquisa bibliográfica centramos nosso estudo nos seguintes aportes teóricos: Brandão (2008), 
Catani et all (2003), Flick (2009), Freire (2010), Josso (2004), Libâneo (2010), Pineau (2006).  

Quanto ao material de análise, elegemos as narrativas e desenhos produzidos durante os 
encontros da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em 
Educação (NEEd)”, especialmente na dinâmica “Estrada da Formação”, de 06 professores membros 
do NEEd, em que encontramos relatos sobre a vida estudantil, as dificuldades enfrentadas e 
superadas nesse trajeto da “estrada de suas formações” e a importância das experiências formadoras 
da equipe do NEEd para o desenvolvimento do Grupo e para a vida de cada um desses educadores, 
refletindo também sobre suas escolhas e os desafios enfrentados para inserção na graduação em 
Pedagogia, desde o início de suas formações universitárias.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A nossa pesquisa centrou-se na análise das narrativas dos docentes que participam do 

NEEd, na qual discutimos os caminhos percorridos e as dificuldades enfrentadas e superadas por 
esses educadores na “Estrada de suas Formações”. Nelas são desveladas suas relações de 
pertencimento e identificação com a Pedagogia, o NEEd e a UERN, mas também as angústias e 
desafios enfrentados durante sua formação e profissionalização no campo educacional, apontando 
desde os conflitos na escolha do curso universitário, a profissional que deveriam seguir, os 
obstáculos familiares e financeiros enfrentados para garantir um maior nível de escolaridade. 

 
[...] Falar de si serve a uma função mais importante na medida que muitas questões podem 
ser rearticuladas, incidentes antigos podem ser retomados e avaliados, detectando-se outras 
razões que também possam explicá-los. O falar de si pode restaurar o sentimento de 
domínio de sua própria vida, da mesma forma que pode recuperar a integralidade de sua 
personalidade. (CATANI, 2003, p. 40). 
 

Os docentes do grupo apontam como a educação influenciou na sua vida, desde a 
infância, mostrando que os primeiros incentivadores foram os seus pais, pois apesar da dificuldade 
financeira que a maioria enfrentava, nunca abriram mão de oferecer educação aos seus filhos, 
mesmo tendo muito pouco ou quase nenhum conhecimento, sempre souberam que a educação era o 
caminho para a melhoria da qualidade de vida de seus filhos. Segundo Paulo Freire (2010, p. 77) “A 
acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção 
na realidade”. Com isso vemos que a educação pode interferir em nossas vidas, mudando a 
realidade em que vivemos. 

Cada um desses docentes mostra uma história diferente em relação a sua entrada na 
UERN e sua entrada no NEEd, aponta dificuldades, lutas, sofrimentos, alegrias e incentivo dos 
professores que os acompanhavam diariamente na luta pela conclusão da graduação. Sendo assim, 
fica clara a felicidade na realização do sonho concretizado, por aqueles educadores, que vêem a 
educação como o caminho do êxito, e a escola como umas das instituições responsáveis pela 
melhoria das condições de vida da população.  

Todavia, podemos perceber que existem também aqueles membros que não se 
identificam com a profissão docente e, mesmo assim, não sabem qual o caminho que devem seguir, 
seja o da realização do sonho, buscando a profissão almejada, seja a continuidade no 
aperfeiçoamento na profissão como educador.  
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Percebemos que, embora devamos realizar o trabalho com amor e fazermos o que 
gostamos, não são todas as pessoas que lutam pelos seus sonhos profissionais e pessoais. 
Infelizmente, mesmo sabendo que estão seguindo o caminho errado, algumas pessoas continuam a 
caminhada docente, sem perceber que estão causando mal a si mesmas e aos discentes que passam 
por sua vida.  

No quesito satisfação profissional enquanto pedagogos, alguns educadores enfatizam 
que as dificuldades enfrentadas, serviram de fundamento para terem mais vontade de vencer a luta 
enfrentada, os obstáculos pelos quais eles passaram, tais como: casamento ainda na adolescência; 
separar-se dos pais em busca de educação em outras cidades; a responsabilidade assumida quando 
foram em busca de conhecimentos; e o sonho de fazer outros cursos, como Enfermagem. Apesar 
desses desafios, o valor que foi dado ao Curso de Pedagogia por essas pessoas foi imenso, vendo 
essa oportunidade como um privilégio para eles. Nada fez com que esses profissionais, que 
sonhavam seguir outros cursos, fizessem o Curso de Pedagogia simplesmente para obter o diploma, 
levando-os a criar uma relação de pertencimento com a Pedagogia permitindo aflorar uma paixão 
enorme pelo Curso. Tanto que alguns, após o término da Graduação em Pedagogia, ainda cursaram 
o curso que sonhavam, mas viram que não podiam mais se afastar da Pedagogia. 

 
Sonhava em ser enfermeira (acho que porque a prima Héstia5 trabalhava na área), mas não 
passei no vestibular. Do dia para noite, da noite para o dia (RS), fui morar em Natal com 
Teseu (primo) e Gaia (prima). Teseu queria que eu estudasse para passar no vestibular para 
enfermagem, Gaia dizia que eu não tinha vocação, vivia me fazendo fazer responder testes 
vocacionais tentando me convencer a fazer Pedagogia. Decidi por Pedagogia. Voltei para 
Pau dos Ferros e fui cursar Pedagogia na UERN. Quando iniciei Pedagogia confesso que o 
curso não me despertava muita simpatia. (SOFIA). 

 
Da mesma forma que percebemos o privilégio de quem nunca imaginava ser pedagogo, 

e o é, vimos a realização do sonho daqueles pesquisadores que sempre sonhavam com essa 
profissão, o prazer em trabalhar como educadores, a maneira satisfatória como eles escrevem nos 
mostram que a cada dia estão em busca de novos conhecimentos, para que possam ser profissionais 
cada vez melhores.          
 

Considerando esse histórico, ao concluir a Educação Básica, não tinha dúvidas de que 
queria cursar em nível de ensino superior a graduação em Pedagogia, portanto, ser 
pedagoga. Ingresso no ano de 1999 no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do 
Rio grande do Norte, e simultaneamente, exerço a docência nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Ser e estar professora era meu objetivo e minha realidade. (VÊNUS). 
 

Já outros, apenas depois de ingressar no curso de Pedagogia, é que passaram a investir 
em áreas diferentes, mas sem deixar de ser pedagogos, pois fizeram da docência a sua profissão e 
nela querem continuar. A busca por novos conhecimentos só enriquece o currículo e faz com que 
outras áreas afins possibilitem que os educadores venham melhorar sua formação. É o que fez a 
educadora Ártemis. 

 
[...] Fui convidada por amigos que gostavam do trabalho que eu realizava com a Literatura 
Brasileira a fazer uma especialização na área, prestei seleção e fui aprovada, adorei o curso, 
a literatura me encanta, para mim, não é uma profissão, é um prazer, um lazer... Neste 
período também fui professora pró-labore por duas vezes no DE/CAMEAM/UERN, em 
semestres não consecutivos; foram experiências enriquecedoras, que me fizeram tomar uma 
decisão: quero ser professora universitária e serei, mas para isto preciso investir. 
(ÁRTEMIS). 
 

                                                             
5 Os pseudônimos para as pessoas citadas nas narrativas analisadas foram escolhidos por nós. Já os pseudônimos dos docentes 
narradores, foram escolhidos durante as dinâmicas da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: reminiscências do NEEd”. 
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Vimos que as experiências vividas por Ártemis - que apesar de ingressar no Curso de 
Pedagogia, tinha uma grande afinidade com a literatura, e passou a cursar uma especialização nesta 
área - não abandonou sua área acadêmica inicial, conseguindo unir o sonho de ser professora ao 
bom gosto pela literatura, já que também teve a oportunidade de lecionar nessa área. 

Essas narrativas nos mostram a satisfação no exercício do trabalho como educador de 
alguns dos pesquisadores, mas também nos possibilitam perceber que nem todos estão realizados 
profissionalmente como pedagogos, pois, ao analisarmos a narrativa de Afrodite, percebemos a 
insatisfação que ela sente em relação à Pedagogia como profissão, o não aceitamento em atuar em 
sala de aula, preferindo trabalhar como pedagoga fora da sala de aula e a dúvida se deve seguir 
carreira nessa área, ou ir em busca dos seus sonhos. Essa narrativa nos possibilitou o 
questionamento sobre o que é o educador brasileiro, sua identidade e as relações afetivas com sua 
profissão, adentrando nas reflexões da ação docente como vocação ou como um campo permeado 
de saberes e competências profissionais diversas. O professor deve ser aquele que educa com amor 
e por prazer, ou aquele que busca apenas uma boa carreira? O que leva alguns educadores fazer o 
que não gostam, e não buscar seus sonhos?  

 
Apesar desses considerados anos em sala de aula e de me sentir muitas vezes realizada com 
meu trabalho, sinto que não é isso que quero como profissão, ou que não é isso, Hoje, gosto 
da profissão que, por falta de recursos financeiros, fui obrigada a escolher e me encontro 
num grande dilema entre a vontade de continuar os estudos que me graduei. Ou se mim 
dedico a estudar e para participar de outro processo seletivo para cursar a faculdade que 
sempre desejei, mas, atualmente já não tenho certeza se vai me realizar totalmente. 
(AFRODITE). 

 
Libâneo (2010), no livro “Pedagogia e pedagogos, para quê?” defende que o Curso de 

Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um profissional para atuar em vários 
campos educativos, que possa atender demandas socioeducativas seja na modalidade formal, seja na 
informal, decorrentes de novas realidades em diversos setores de atuação. Isso nos leva a perceber 
que Afrodite talvez não compreenda a amplitude das possibilidades do campo de atuação dos 
pedagogos na contemporaneidade. 
 
CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho foi de grande relevância, pois a partir dele podemos perceber a 
importância de se realizar um trabalho profissional com prazer. Através dele, percebemos as 
dificuldades enfrentadas por esses educadores no decorrer da vida escolar, dos quais estavam a 
dificuldade financeira; o afastamento da  família ainda muito novos, tendo que encarar a vida com 
responsabilidade; a incerteza em relação ao curso que haviam escolhido, por não ser o que sempre 
sonharam, era outra dificuldade, que atingiu muitos desses pesquisadores, pois investir com 
dificuldade em um curso que muitas vezes veio por falta de opção, por ser o único que mais 
interessava na cidade, o medo de encarar tanto sofrimento e não se realizar profissionalmente, fazia 
alguns desses educadores sofrer muito. Mas, quando percebiam que tinham uma identidade com o 
curso, logo se dedicavam, lutavam, enfrentavam as barreiras e hoje, percebemos nas narrativas que 
é um grande prazer para alguns deles trabalhar como educadores.  

A docente Afrodite nos leva a comentar que trabalhar como pedagogo não é fácil, assim 
como a reflexão sobre a identidade dos educadores é complexa e precisa ser discutida a partir de 
vários ângulos.  

A partir das análises das narrativas, podemos concluir que nos relatos apresentados, 
muitos dos educadores passaram por dilemas na hora de escolher um curso superior, trilhando 
muitos caminhos para que pudessem chegar ao curso de Pedagogia. Alguns, apesar de já atuarem na 
educação ou como profissionais de instituições de nível superior, ainda apresentam o desejo de 
ingressar em outras áreas, alguns por se tratar de um sonho, outros por não terem definido ainda o 
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que realmente querem ser na vida. Porém, há aqueles que se sentem realizados com a Pedagogia, 
que demonstram relações de pertencimento a esta área, buscando ampliar e afunilar seus interesses 
intelectuais nesse campo.  

Realizar um estudo dessa natureza nos faz refletir sobre o dilema que muitos estudantes 
da nossa região enfrentam na escolha profissional e acadêmica, dilema esse que, muitas vezes, 
acompanha o cidadão por toda sua vida, quando não seguem a carreira desejada, como é o caso de 
alguns dos relatos apresentados aqui neste trabalho. 

Outra constatação é que há exemplos em que o educador só aprendeu a gostar do Curso 
de Pedagogia quando passou a frequentar suas aulas, chegando a se identificar de tal maneira com 
ele, que pretende seguir com os estudos em nível de pós-graduação na área de educação.  

Por fim, apesar de ter alguns dos educadores que não gostam do Curso de Pedagogia, 
ele ainda é aceito pela grande maioria, tornando-se um grande sonho para aqueles que valorizam a 
educação, dando-lhe um valor estimado, preceitos que são considerados como importantes para a 
melhoria da educação e, principalmente, para aqueles que participam da formação de novos 
educadores no Brasil. 
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A INSERÇÃO E A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO 
CURSO DE FILOSOFIA DE CAICÓ/UERN 

  

Galileu Galilei Medeiros de Souza1; Giovanni de Lucena Morais2 
 

RESUMO 
 
A atual pesquisa promoveu um diagnóstico sobre a inserção e satisfação profissional dos alunos egressos 
e concluintes do Curso de Licenciatura em Filosofia do Campus Caicó da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - UERN, permitindo a constituição de subsídios para uma continuada avaliação do 
processo formativo deste curso, centrado na construção de competências. Esta, ainda, realizou-se sob as 
orientações da Resolução CNS 196/96. A metodologia constou de sete etapas. A primeira destas foi 
marcada pela consulta pública a alguns lugares e a bases de dados para seleção de bibliografia sobre 
“competências”, incluindo os textos oficiais. Em um segundo momento, passou-se à análise da literatura. 
Em seguida, com base nos resultados desta análise anterior, foi proposta uma primeira síntese, que 
culminou com a elaboração de um instrumento de entrevista. Este é de natureza estruturada, aplicado aos 
alunos egressos, tendo por objetivo o levantamento do seu perfil e de informações sobre sua satisfação e 
inserção profissional. Em um quinto momento, os dados das entrevistas foram submetidos a um novo 
processo de análise e síntese para a interpretação dos resultados que se deu em duas etapas: estudo 
percentual, a partir dos dados das respostas, e posteriormente uma análise e síntese de conteúdos. Estes 
resultados revelaram a satisfação com a formação filosófica construída pelo Curso de Filosofia do 
Campus Caicó no que concerne a constituição de competências para o exercício profissional da filosofia, 
ainda que os egressos não estejam trabalhando majoritariamente na área de concentração deste projeto 
formativo, o ensino médio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inserção profissional; Satisfação profissional; Formação 
Filosófica; Educação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Curso de Filosofia do Campus Caicó (denominado até 2010 “Campus do 
Seridó Governadora Wilma Maria de Faria”), mesmo antes da obrigatoriedade da 
inclusão da filosofia no currículo do Ensino Médio, ocorrida só a partir de 2009, já 
oferecia vagas para uma licenciatura plena em filosofia desde a proposição de seu 
primeiro Projeto Pedagógico de Curso - PPC (2002). A partir do ano de 2006, este 
mesmo Curso de Filosofia reestruturou o seu PPC, continuando com a opção pela 
licenciatura plena, assumindo dois pressupostos fundamentais: a) formação proposta em 
eixos, a partir da determinação de competências e b) formação que preza pela 
articulação constante entre teoria e prática (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2006, p. 29). 

Parafraseando o psicólogo David McClelland, as competências podem ser 
definidas como sendo características observáveis do indivíduo (conhecimentos, 
habilidades, objetivos e valores) que estão associadas ao desempenho superior no 
trabalho (MCCLELLAND, 1987). 

As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
(DCN/CNE/CP 1/2002) normatizam a formação oferecida pelos cursos de filosofia, 
afirmando como sendo necessária ao perfil do egresso da licenciatura em filosofia a 
constituição das seguintes competências: 
                                                             
1 Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, doutorando do Programa Integrado de 
doutorado em filosofia da UFRN/UFPB/UFPE e professor do departamento de filosofia do Campus Caicó da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: galileumed@yahoo.com.br 
2 Aluno do curso de filosofia do Campus Caicó e bolsista do Programa de Iniciação Científica – PIBIC da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: giovannijs@hotmail.com 
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a) Comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática, 
compreendendo, dentro desse contexto, o papel da Filosofia e o papel social 
da escola; 
b) domínio dos conteúdos da Filosofia e dos conhecimentos pedagógicos e 
seu uso e significado em diferentes contextos em articulação interdisciplinar; 
c) capacidade para identificar e organizar processos de investigação que 
possibilitem o aperfeiçoamento dos conhecimentos filosóficos, da prática 
pedagógica e da autonomia intelectual e profissional; 
d) conhecimentos sobre a Filosofia e a educação contemplando as dimensões: 
cultural, social e política do entorno geral, específico e profissional, baseados 
nos princípios da transversalidade; 
e) compreensão para articular de forma significativa os conhecimentos: sobre 
a Filosofia, didático-metodológicos, organização institucional, crianças, 
jovens e adultos, bem como os conhecimentos advindos da experiência 
pessoal e profissional; 
f) percepção da integração necessária entre a Filosofia e a produção 
científica, artística, bem como com o agir pessoal e político; 
g) capacidade de relacionar o exercício da crítica filosófica com a promoção 
integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa 
dos direitos humanos. 

 
Por seu turno, o já citado PPC 2006 do Curso de Filosofia do Campus Caicó 

também se articula, em torno da edificação de competências necessárias ao futuro 
profissional, como se pode constatar no texto a seguir (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 32-33): 

 
O Curso de Licenciatura Plena em Filosofia –, que se pretende ministrar no 
Campus do Seridó Governadora Wilma Maria de Faria, visa especialmente e 
sobretudo a:  
a) formar profissionais, tendo como núcleo central o conceito de competência 
a ser desenvolvido através do processo contínuo e constante de ação-
reflexão-ação na resolução e direcionamento de situações-problema 
contextualizadas e, sempre que possível, em sintonia com as instituições nas 
quais os futuros docentes irão exercer sua ação profissional;  
b) desenvolver competências profissionais nas dimensões técnico-científica e 
pedagógica mediante a articulação teórico-prática, em vista de contribuir com 
base nos ensinamentos filosóficos para uma reflexão humanista e crítica, para 
uma maior igualdade entre os seres humanos, reforçando os princípios 
básicos de cidadania, consciência social e de uma sociedade mais solidária, 
mais fraterna e justa;  
c) tornar profissionais capazes de analisar, discutir e argumentar a respeito 
dos problemas fundamentais do homem, da sociedade, da história e da 
ciência, numa perspectiva interdisciplinar, com metodologia própria, o que 
lhe possibilita desenvolver um pensamento crítico, tendo em vista a 
transformação social;  
d) habilitar o profissional a exercer o magistério do Ensino Médio, além de 
poder, pela abrangência do conhecimento supostamente proporcionado pela 
formação em filosofia, dedicar-se à elaboração de projetos, artigos, obras 
didáticas, cursos, conferências, centros de pesquisa, assessoria no Serviço 
Público e a entidades privadas. 

 
O atual Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN, por seu turno, 

preconiza a necessidade de criação de uma cultura de avaliação como instrumento de 
melhoria institucional (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2008, p. 36). De fato, a avaliação será sempre um instrumento pedagógico de 
grande importância para a apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo 
educativo (LIBÂNEO, 1994, p. 196). Entretanto, não é uma tarefa neutra a 
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determinação do que seja ou menos “relevante”. Neste sentido à filosofia cabe um papel 
importante na discussão da “educação que se quer”, inclusive quando esta questão recai 
sobre o processo formativo no interior de seu próprio espaço acadêmico.  

A resposta à pergunta “qual o filósofo que queremos formar?” não parece 
fácil de ser formulada. A relação entre filosofia e educação formal foi sempre 
problemática. Não são raros os casos em que grupos políticos dirigentes determinam os 
caminhos do processo filosófico-formativo de novas gerações. Basta pensar nas 
intervenções que marcaram toda a história do pensar, a partir de Sócrates e Platão, 
passando por Galileu e Kant, até chegar aos dois últimos séculos, onde o controle é bem 
mais sutil: o controle individual e social que faz a formação pedagógica diluída nos 
currículos e planos de ensino se curvar cada vez mais à lógica das exigências da razão 
instrumental e de mercado, que exclui os que a ela não se submetem, como nos diz 
Adorno e Horkheimer (2006, p. 110) em Dialética do Esclarecimento comentando 
Tocqueville. 

Entende-se, porém, que não há melhor espaço para avaliação do processo 
formativo do que a verificação in loco dos resultados obtidos pelos que passaram por 
ele. É por estas razões que a presente pesquisa se propôs a consideração filosófica das 
competências sugeridas pelos documentos oficiais, Diretrizes Curriculares e Projeto 
Político-Pedagógico, tendo em vista a criação e aplicação de um instrumento que 
permitisse a avaliação por parte de egressos do Curso de Filosofia da relação entre a sua 
satisfação e atuação profissional e a formação anteriormente recebida, sem, contudo, 
esquecer-se da importância de se preceder este estudo descritivo por uma reflexão 
filosófica sobre as competências exigidas para a formação dos cursos de licenciatura em 
filosofia, permitindo uma relativa precaução em relação aos prejuízos e exigências 
culturais da massificação. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Sob a constante luz da Resolução CNS/MS 196/96, no que diz respeito a 
pesquisas com seres humanos, a projeto atual foi desenvolvido em sete etapas: 1) estudo 
bibliográfico, para reunião de material. 2) Análise da literatura. 3) Primeira Síntese: 
para construção do instrumento de entrevista. 4) Submissão ao Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP. 5) Pesquisa de Campo: aplicação do instrumento de entrevista. 6) Nova 
Análise e Síntese: para interpretação dos resultados do processo. 7) Organização para 
publicação dos resultados. 

Todos estes momentos da pesquisa foram efetivados por toda a equipe de 
pesquisadores, à exceção da aplicação do instrumento (questionário), que ficou a cargo 
do orientando de iniciação científica.  

A primeira etapa da pesquisa deu-se por meio de consulta pública a alguns 
lugares, especialmente literatura especializada, e a bases de dados, sendo efetuado um 
primeiro trabalho de seleção e aquisição dos melhores textos disponíveis sobre o 
conceito de “competência”, incluindo os documentos oficiais (Diretrizes Curriculares 
Nacionais, PPP 2002 e PPP 2006), por meio da análise textual, preconizada por Antônio 
J. Severino (2003) como sendo o momento inicial da leitura de um texto filosófico, 
marcado pela preparação de uma possível leitura posterior, por meio do levantamento 
de informações a respeito do autor do texto, de suas ideias centrais, de seu vocabulário 
específico, dos fatos, doutrinas e dos autores citados, que sejam importantes para a 
compreensão da mensagem. 
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Em seguida, passou-se à análise da literatura, ou seja, à explicitação 
intelectual dos textos, levada a frente por meio da leitura, interpretação e discussão das 
ideias, fatos, metodologias e dificuldades apresentadas pelos textos e situações que 
surgiram (HAMMES, 2008). Com base nos resultados anteriores, foi proposta uma 
primeira síntese, para a constituição de um recorte de ideias (HAMMES, 2008), que 
culminou com a elaboração de um instrumento de entrevista (questionário). Os critérios 
para a elaboração deste questionário se pautaram, sobretudo, pelo que é indicado como 
sendo o conjunto das competências necessárias para a formação de graduandos em 
filosofia. Estas são definidas, por um lado, pelas diretrizes curriculares nacionais para os 
cursos de filosofia e pelos PPP’s (2002 e 2006) do Curso de Filosofia do Campus Caicó 
e, por outro lado, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s e PCN+) e 
Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s), que, por sua vez, embora não tratem 
diretamente da formação filosófica em nível de graduação, analisam o papel da filosofia 
em nível de ensino médio. Por estas características, os PCN’s e OCN’s são essenciais 
para se determinar as características gerais da formação dos profissionais docentes 
necessários para a concretização dos objetivos da presença da filosofia no Ensino 
Médio. O questionário, por fim, foi dividido em 3 partes: I parte – Caracterização dos 
sujeitos; II parte – Inserção profissional; III parte – satisfação profissional. 

Elaborado o questionário, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa – CEP, tendo tido sua realização aprovada. Após a liberação do 
parecer ético, procedeu-se a pesquisa de campo, marcada pela entrevista. Esta, de 
natureza estruturada, centrou-se sobre o referido questionário, o qual possuía perguntas 
com possibilidade de respostas pré-definidas (fechadas), tendo por objetivo o 
levantamento do perfil dos egressos, e de informações sobre sua satisfação (5 questões) 
e inserção profissional (12 questões).  Para o arrolamento dos sujeitos, objetivava-se, de 
início, trabalhar com o universo total dos alunos egressos e concluintes, ou seja, 69 
sujeitos (concluintes até fins de 2010, sejam do PPP 2002, sejam do PPP 2006). 
Entretanto, não foi possível conseguir estabelecer contato com todos os egressos, em 
virtude de mudança de endereços, falecimento e recusa de participação na pesquisa por 
parte de alguns deles. Desta forma, a pesquisa de campo conseguiu arregimentar 53 
entrevistas, considerada uma amostragem satisfatória de 76,8% do universo.  

Os sujeitos da pesquisa eram todos adultos, de ambos os sexos e já 
graduados em filosofia. Nenhum deles encontrava-se em estado de vulnerabilidade. Os 
critérios de inclusão foram, assim, os seguintes: 1. ser aluno egresso do curso de 
filosofia do Campus Caicó/UERN; 2. ter concluído a licenciatura em filosofia entre os 
anos de 2006 a 2010; 3. concordar em participar da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Os critérios de exclusão, além do não 
enquadramento nos critérios de inclusão, também incluíam a entrada dos sujeitos da 
pesquisa em estados de vulnerabilidade que impedissem a sua autonomia intelectual ou 
a impossibilidade de contato, por motivos como morte ou perda insuperável de endereço 
para contato. Após estar de posse dos endereços, telefones e e-mail dos egressos, os 
pesquisadores entraram em contato com os mesmos para convidá-los a participar da 
pesquisa, explicando de antemão seus objetivos, benefícios e riscos. Alguns sujeitos não 
puderam ser contatados, outros se recusaram a participar da entrevista. Aqueles que dela 
participaram foram submetidos à aplicação do questionário, ou em suas residências, 
garantindo-se a adequação máxima possível dos ambientes, ou junto às instalações do 
departamento de filosofia. O instrumento da pesquisa foi aplicado pelo aluno bolsista 
Giovanni de Lucena Morais. Os sujeitos foram abordados individualmente, sendo 
informados sobre os detalhes da pesquisa e convidados a assinarem o TCLE.  
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Os dados coletados foram submetidos a um novo processo de análise e 
síntese para a interpretação dos resultados que se deu em dois momentos: primeiramente 
se fez um estudo percentual a partir dos dados das respostas; posteriormente, sob a luz 
deste estudo percentual, procedeu-se a uma análise e síntese de conteúdos. Como as 
respostas do questionário não estão organizadas segundo o mesmo valor (exemplo: 
muito; pouco; nenhum etc., para todas as respostas) os dados foram interpretados e 
comparados, assegurando cada especificidade, o que se configurou como um dos 
momentos mais especificamente filosóficos da pesquisa.  

Por fim, os resultados das etapas anteriores foram organizados para 
divulgação científica. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os concluintes egressos do Curso de Filosofia de Caicó, de acordo com a 
primeira parte do questionário (Parte I – Caracterização dos sujeitos) são constituídos de 
homens e mulheres, distribuídos, quando da conclusão do curso, nas seguintes faixas 
etárias: entre 20 e 29 anos (56,6%); entre 30 e 39 anos (20,7%); entre 40 e 49 anos 
(20,7%) e com mais de 60 anos (1,8%). Os períodos de conclusão do curso por parte 
destes egressos foram os seguintes: 4 anos ou menos: 15,6%; 5 anos: 31,3%; 6 anos: 
19,6%; 7 anos: 13,7%; 8 anos: 13,7%; 9 anos: 5,8%. Deve-se, a este respeito, observar 
que até o ano de 2010 não existia uma legislação em vigor na UERN que normatizasse 
o desligamento dos alunos após o período máximo para a conclusão do curso, que é 
para a licenciatura em filosofia em questão de 12 períodos (8 períodos em média mais 
50% do total, ou seja, mais 4 períodos), seja para o PPC de 2002, seja para aquele de 
2006. Os alunos, ainda, gozam de acordo com estes documentos do direito a mais 4 
períodos de trancamento, o que totaliza 16 períodos, ou cerca de 8 anos. Observando 
estes números, teríamos um total de 66,5% dos alunos concluindo o curso em até 12 
períodos (período máximo de conclusão) e, computando os possíveis trancamentos, 
somente 5,8% dos egressos não conseguiram concluir o curso em até 16 períodos, 
restado um total de 94,2% de alunos que concluiriam dentro dos prazos possíveis (8 
anos). Deste modo, ainda que a legislação penalizasse os alunos que excedessem os 16 
períodos com um possível desligamento compulsório, poucos seriam os enquadrados.  

A parte II do questionário voltou-se para a consideração da inserção 
profissional (Parte II – Inserção profissional). A este respeito, o nível de 
empregabilidade dos egressos é sensível: 83% (Questão 1). Sendo que estes quando 
empregados exercem as seguintes atividades (Questão 2): 15,9% atua no magistério de 
filosofia no Ensino Médio; 2,2% no magistério de filosofia no Ensino Fundamental; 
2,2% no magistério de Filosofia no Ensino Superior; 9% trabalha com a elaboração de 
projetos de intervenção educativa ou social; 2,2% na elaboração de artigos ou obras 
didáticas; 25% em outros serviços da área da educação (como biblioteca, sala de vídeo, 
docência de outras disciplinas não filosóficas); 6,8% atua com a ministração de cursos e 
conferências; 2,2% na elaboração de pesquisas; 43,1% atuam na assessoria de serviço 
público e entidades privadas e 9% são comerciários.  

Quando a pergunta dizia respeito às principais áreas de atuação (Questão 3), 
cujas respostas, diferentemente da questão 2, deveriam ser excludentes umas das outras, 
as respostas foram as seguintes, dentre os que se encontram empregados: 11,3% atuam 
principalmente no magistério de filosofia no Ensino Médio; 2,2% no magistério de 
Filosofia no Ensino Superior; 2,2% na elaboração de projetos de intervenção educativa 
ou social; 2,2% na elaboração de artigos ou obras didáticas; 6,8% na ministração de 
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cursos e conferências; 2,2% na elaboração de pesquisas; 25% em outros serviços da área 
da educação (como biblioteca, sala de vídeo, docência de outras disciplinas não 
filosóficas); 34% na assessoria no serviço público e entidades privadas e 9% 
responderam que atuam principalmente como comerciários.  

66% dos alunos já estavam empregados quando concluíram o curso superior 
de filosofia (Questão 4), o que evidencia o perfil do nosso alunado, formado, em sua 
maioria, por trabalhadores. 41% dos egressos, ainda, mudaram de emprego ou 
conseguiram emprego após a conclusão do mesmo curso (Questão 5). Dos egressos 
empregados, 88% afirmaram que a formação filosófica ajuda no trabalho (Questão7). 
Sendo que dentre aqueles que mudaram de emprego ou conseguiram emprego após a 
conclusão do curso, 55% afirma que a mesma formação lhes havia ajudado na 
consecução do referido emprego (Questão 6).  Ademais, 78% dos entrevistados 
reconhece que a formação filosófica oferecida pelo curso de filosofia do Campus Caicó 
lhes preparou para o seu exercício profissional de modo satisfatório (Questão 11). Mas, 
qual teria sido a contribuição do curso neste sentido? (Questão 12). Ora, 67%, dentre os 
que responderam afirmativamente à questão 11, acredita que o curso possibilitou a 
formação da sua autonomia intelectual (pensar por si mesmo); 45% que o curso 
capacitou-lhes didaticamente (sabem como ensinar); 23% que lhes possibilitou um 
conhecimento sólido da tradição filosófica; 42% que lhes ajudou a escrever de modo 
melhor; 62% que lhes ajudou a desenvolver a capacidade interpretativa; 55% que lhes 
ajudou a entender melhor e a conviver melhor com as diferenças; 23% que lhes ajudou a 
compreender melhor a arte e 35% que o curso lhes ajudou a compreender melhor a 
ciência. Como se pode observar, as respostas elencadas nesta questão não eram de 
natureza excludente, ou seja, um entrevistado poderia escolher mais de uma dentre as 
respostas oferecidas. De qualquer modo, os números apresentados, que dizem respeito, 
como já frisado, tão somente aos que responderam afirmativamente à questão 11, 
podem ser interpretados como indicadores das competências mais desenvolvidas pelo 
curso de filosofia do Campus Caicó, na opinião daqueles que reconhecem que a 
formação filosófica aí trabalhada lhes preparou para o seu exercício profissional de 
modo satisfatório (Questão 11).  Neste sentido, dado que cada questão poderia receber a 
adesão de até 100% dos entrevistados, pode-se determinar uma média acima ou abaixo 
da qual os resultados poderiam ser considerados positivos ou negativos. Estabelecendo 
esta média como sendo a de 50%, evidencia-se a necessidade futura de se trabalhar mais 
incisivamente as competências didáticas e relacionadas com o conhecimento da tradição 
filosófica (23%) e a compreensão da arte (23%) e da ciência (35%). 

Ainda, fazendo referência às competências desenvolvidas, mas agora se 
voltando para o universo dos entrevistados, 98% afirmou que a formação filosófica 
ajudou a pensar mais ordenadamente (Questão 8). 100% que esta lhes ajudou a se 
tornarem sujeitos mais críticos e autônomos (Questão 9).  Ora, estas duas questões são 
de importância fundamental quando se pensam as finalidades da formação filosófica, 
porque dizem respeito a duas dentre as mais importantes competências historicamente 
reconhecidas em filosofia. Os resultados, como se vê, foram altamente satisfatórios. 
Outra questão historicamente essencial em filosofia, a questão ética, foi considerada a 
seguir (Questão 10). Quando se perguntou aos egressos sobre se a formação em 
filosofia lhes ajudou a compreender melhor e a se comprometer com quais valores 
(Questão 10), as respostas foram as seguintes: 54,7% com o respeito às diferenças (cor, 
sexo, cultura, religião etc.); 60,3% na participação e comprometimento político-social; 
49% com a educação de boa qualidade; 39,6% com o estímulo à cultura e 67,9% com o 
respeito à pessoa humana e aos seus direitos. Como ocorreu com a questão 12, 
apresentada anteriormente, esta questão permitia a escolha de alternativas não 
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excludentes, podendo-se adotar os mesmos parâmetros avaliativos da questão 12 (50% 
como média). Assim, o resultado menos positivo foi o do compromisso com o estímulo 
à cultura (39,6%). De modo geral, entretanto, o resultado foi bom. 

A terceira parte dos questionários versou sobre a satisfação profissional e 
com a formação filosófica (Parte III - Satisfação). 98% da totalidade dos entrevistados 
respondeu que se encontra satisfeito por ter feito a licenciatura em filosofia (Questão 
13) e 77% que se fossem escolher hoje, escolheriam fazer o mesmo curso de filosofia 
(Questão 14). Quando a questão desloca-se da satisfação com a formação para a 
satisfação com a atuação profissional, 24% afirmou que está satisfeito com a sua 
inserção profissional atual e não pretende mudar de emprego (Questão 15). 47% que, 
embora satisfeito, pretende mudar de emprego (Questão 15). 7% declarou não está 
satisfeito (Questão 15) e 22% que estavam pouco satisfeitos (Questão 15). Adotando o 
parâmetro médio de 50%, percebe-se a positividade também destes resultados, dado que 
71% manifesta satisfação na inserção profissional e 98% com a licenciatura em 
filosofia. 

Por fim, perguntou-se se a formação em filosofia desenvolve-se ainda hoje 
de modo continuado através de estudo e participação em eventos ou cursos. No que diz 
respeito à continuidade com os estudos filosóficos (Questão 17) 16% respondeu que 
estuda muito, praticamente todos os dias; 46% que estuda razoavelmente, praticamente 
todas as semanas. 36% que estuda pouco, quase nunca e 2% que, absolutamente, não 
mais estuda. Quanto às atividades formativas (Questão 16) 15% afirmam continuar 
participando de encontros acadêmicos (congressos, simpósios, eventos etc.); 13% que as 
continuam com a especialização; 9% com o mestrado; e 23% afirmam já ter participado 
de algum outro curso de formação. A leitura destes resultados faz ver que grande 
parcela dos egressos está comprometida com a continuidade de sua formação, não só 
porque frequentam cursos e atividades formativas, como especializações e até 
mestrados, mas, sobretudo, porque em sua maioria (62%) mostram-se habituados ao 
estudo. 
 
  
CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa revelou-se um importante instrumento para o 
conhecimento da realidade da inserção e satisfação profissional de nossos egressos. Sua 
utilidade tanto é descritiva, enquanto é o espelho de uma situação, quanto prescritiva, 
porquanto permitirá a tomada de decisões futuras no que concerne à formação 
ministrada pelo Curso de Filosofia do Campus Caicó. 

Alguns resultados mostraram-se desafiadores, como é aquele que diz 
respeito à inserção profissional de nossos egressos. Ora, constatou-se que apenas 11,3% 
dos nossos alunos que concluíram o curso de filosofia estão realmente trabalhando, 
como atividade principal, na área para a qual o curso encontra-se essencialmente 
estruturado, ou seja, o ensino médio. Torna-se uma questão inquietante procurar saber o 
porquê disto. Seria a falta de concursos públicos para esta área? Seria este um indício da 
necessidade de repensar o curso de filosofia, voltando-o para outros setores de atuação? 
Seria interessante pensar um curso que se comprometesse mais com a pós-graduação? 

Não obstante estas e outras inquietações que possam surgir a partir destes 
dados, o curso apresentou resultados bastante satisfatórios. Veja-se, por exemplo, o 
gosto pelos estudos, reconhecido como um hábito adquirido por 62% dos sujeitos da 
pesquisa; a alta porcentagem dos que afirmam que o curso conseguiu realizar duas das 
grandes pretensões da filosofia, educar a pensar mais ordenadamente (98%) e a 
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desenvolver uma disposição intelectual mais crítica e autônoma (100%). Acrescente-se 
a isto o comprometimento com valores morais que os alunos afirmam ter-lhes o curso 
ajudado a estabelecer (Questão 10). Ainda, considere-se a extensão dos satisfeitos com a 
formação e inserção profissional (Questões 14 e 15). 

Por fim, a atual pesquisa oferece-se como um pioneiro mecanismo de 
estímulo para a construção de uma madura reflexão sobre o processo avaliativo do 
Curso de Filosofia do Campus Caicó/UERN, que certamente precisa ser seguido de 
outros. 
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A “PALAVRAMUNDO” CAMPONÊS NO CURSO DE PEDAGOGIA: O DOCE SABOR E 
BUSCA DE ENCONTROS E TROCAS NA “DANÇA” ENTRE OS SABERES DA 

UNIVERSIDADE 
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RESUMO: Este artigo objetiva refletir a academia como um espaço de sujeitos situados historicamente, concretos, 
diversos e diversificados, culturais, e onde as plurais culturas oferecem a possibilidade da bela dança entre os saberes, 
fazeres e sentires e onde seus plurais conhecimentos devem ser entendidos como recursos para a ação docente. Tem os 
discentes camponeses e professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN oriundos do curso de 
Pedagogia como sujeitos da pesquisa. Esta, de cunho qualitativo traça sua rota inspirado nos ensinamentos de Paulo 
Freire sobre a leitura crítica da palavra e do mundo, a ―palavramundo‖ e a noção de que ―ninguém educa ninguém, 
ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo‖. Tem na Metodologia da 
História Oral que envolve rodas de conversa e entrevistas a ferramenta que permitiu o tratamento e a análise das 
experiências e saberes dos discentes na sala de aula. Os resultados obtidos são das narrativas dos discentes camponeses 
e correspondem à primeira etapa da pesquisa e demonstraram que, apesar do respeito para com a condição camponesa 
do discente no âmbito universitário, não está havendo a troca de saberes entre esses dois pólos despertando no discente 
camponês o sentimento de negação dos saberes do campo por parte da comunidade acadêmica. 

PALAVRAS-CHAVE: Campo; ―Palavramundo‖; Universidade. 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

O projeto em questão propõe uma discussão acerca dos conhecimentos da experiência 
dos alunos camponeses, suas vivências cotidianas no campo, sua identidade e pertença em seu 
diálogo com os conteúdos, as discussões na sala de aula.  É fato que o discente camponês traz 
consigo conhecimentos e experiências adquiridas em aprendizagens com base na luta diária no 
campo, aprendizagens que vem desde o plantio do milho, do manejo da enxada, do preparo do 
adubo caseiro, da colheita que requer cuidado e conhecimento para que o fruto não estrague.  

Esses conhecimentos segundo Paulo Freire (2005) são advindos da luta diária no campo 
desde o momento do preparo da terra para o plantio, a colheita dos grãos, as ferramentas e 
materiais utilizados no trabalho. São experiências e conhecimentos que devem ser aproveitados na 
interação com os conhecimentos acadêmicos somando à diversidade sócio-cultural de sua pertença 
de modo que haja um diálogo entre as diferentes culturas e saberes. Caniello (2006) defende, nessa 
direção, uma educação voltada para a vida no campo, sua sustentabilidade, o povo do ―mato‖ 
dotado de condições concretas, teóricas e práticas, para se capacitar e permanecer no lugar de 
origem sem necessidade de migrar para cidade a procura de condições econômicas viáveis e, 
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Freire e Educação Popular. E-mail: ninapaula01@hotamil.com 
  
2Doutora em Sociologia, docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: 
oliveiraaguiar@msn.com. 
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sobretudo, como está no censo comum, ir à busca de sua sobrevivência fora do seu lugar de 
pertencimento.  

Trata-se de uma educação que estimule o camponês a reconhecer seus saberes de terra 
como ferramenta forte na construção de sua autonomia, de sua sobrevivência, havendo uma troca 
de conhecimentos gerando novas aprendizagens capazes de suscitar ações modificadoras da 
realidade. Já organizados e cientes de seus potenciais lutaram por sua inclusão como seres 
participativos da política, da economia, na construção da cultura desse país. Assim os campesinos 
quebram a consciência história de um passado com a idéia ainda existente de seres inferiores diante 
a sociedade. Essa quebra, como defendem Caniello e Tonneau(2006), direciona-se para o sujeito 
que, estimulando o potencial crítico, reflexivo, criativo, técnico e organizativo desses sujeitos, de 
maneira que eles possam responder ativamente às suas necessidades políticas, tecnológicas e 
institucionais para o desenvolvimento sustentável.  

Como pode ser visto nas palavras dos autores acima, é necessário instigar o homem do 
campo a fortalecer suas capacidades, a se reconhecer no contexto desse país como construtor dele e 
não como mero telespectador, tendo claro que os mesmos são responsáveis pelo sustento e pela 
vida existente no campo. Nesse contexto a pesquisa traz um elemento diferente a ser investigado, o 
saber. Sendo que, a maioria das pesquisas se preocupa com as dificuldades estruturais enfrentadas 
pelo homem do campo, a saber, a falta de transporte para locomoção.  

No entanto, este trabalho busca saber cada vez mais sobre o homem da terra, os 
sentimentos por eles vividos, busca descobrir como se comporta a academia perante seus saberes, e 
como os discentes reagem diante do saber oferecido pela universidade.  

Durante as narrativas, os discentes do campo se mostraram cientes da luta por sua 
inclusão no mundo acadêmico, reconheceram a ausência de sua voz como um ser dotado de 
experiências e saberes prontos a compartilhar, apontando dessa forma a falta do diálogo entre os 
saberes camponeses e os saberes da academia.  A desvalorização do saber camponês como 
elemento de formação desses sujeitos foi reconhecida por eles no o dia a dia das aulas, nas 
discussões que quase nunca trazem o campo como condutor dos diálogos.  

A vida no campo é envolvida por valores, aprendizagens adquiridas com o pé no chão, 
na batalha, no cercado e muitos dos discentes existentes na academia tiveram sua formação inicial 
participando dessa batalha. O projeto encontra na existência de alunos camponeses sua fonte vital, 
buscando nessa ótica, promover o diálogo entre esses dois pólos. Para isso, as rodas de conversas 
permitiram a ―dança‖ entre os saberes, onde as dúvidas, os medos e os questionamentos, foram 
compartilhados promovendo momentos de ensino e aprendizagens significativos para todos os 
sujeitos, pois, como nos ensina Freire (1996) que quem forma se forma e re-forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. 

Partindo desse pressuposto, pensar a educação como algo isolado dos sujeitos, como 
um conteúdo a ser meramente transmitido, é discordar do homem como ser histórico. Cabe repisar 
que a pesquisa foi submetida e aprovada pelo o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no período de 2010/2011. É de cunho qualitativo 
e tem como metodologia a História Oral que se faz presente nas narrativas, nas memórias e 
lembranças dos discentes camponeses. Acrescente-se o método de Paulo Freire, palavras geradoras 
e grupos focais, como centrais para os textos oralizados. 

  Teve como objetivo refletir a academia como um espaço de sujeitos situados 
historicamente, concretos, diversos e diversificados, culturais, e onde as plurais culturas oferecem a 
possibilidade da bela dança entre os saberes, fazeres e sentires e onde seus plurais conhecimentos 
devem ser entendidos como recursos para a ação docente.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa se desenvolveu na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, 
na cidade de Mossoró, precisamente nas salas de aula do curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação – FE.  No momento do levantamento para a pesquisa estavam matriculados 30 discentes 
camponeses entre o 1º e o 7º período do curso de Pedagogia. A amostragem desta pesquisa engloba 
20 (vinte) dos discentes camponeses, ou seja, em torno de 67% da amostragem total e 07 (sete) 
professores, correspondendo a um de cada período. A mesma teve seu início no dia 28 de março de 
2011, com o levantamento dos discentes voluntários dispostos a participarem da pesquisa.  

Nesse primeiro momento vieram a se inscrever 19 educandos do curso de Pedagogia 
(cerca de 95% da amostra sugerida pelo projeto) correspondendo às mais diferentes áreas rurais de 
Mossoró e região. A faixa etária dos alunos envolvidos variou de 17 a 29 anos com a entrada na 
universidade entre 2009 e 2011.  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com uso da Metodologia da História 
Oral envolvendo as narrativas, o trabalho das memórias, entrevistas e questionários, envolvendo 
ainda o método da palavra geradora, como já foi aludido, dos ciclos de conversas que nos permite a 
aproximação pertinente com o dia a dia do educando, com seus sentimentos, os objetivos, os medos 
junto o seu envolvimento com a academia, e suas contribuições. Ensina-nos Freire (1996) A 
―pedagogia decorrente é aquela que tem que ser forjada com os sujeitos e não para ele‖ acreditando 
que para uma formação de qualidade a participação ativa dos sujeitos do campo é um fator 
indispensável. A coleta de dados aconteceu em quatro encontros realizados quinzenalmente no 
período de 30 de março a 26 de junho deste ano e foram utilizados materiais como câmera 
fotográfica e computador.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A palavra continua sendo a ―arma‖ do oprimido contra seu opressor, contra a ideologia 
dominante daqueles que se alto proclamaram idealizadores do saber como diz Freire (2005). Neste 
caso, a palavra camponesa foi a expressão de liberdade de povos postos à margem, acostumados a 
terem sua cultura renegada pela sociedade urbanizada. Através deste estudo pretendemos alavancar 
reflexões e estimular atitudes sobre a importância do saber adquirido na luta da terra 
ressignificando, com o do diálogo entre saberes, a formação dos estudantes do curso de Pedagogia 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN.  

A pesquisa foi realizada durante quatro encontros nas salas do curso de Pedagogia da 
UERN onde foi possível colher dados pertinentes para se chegar as conclusões aqui expostas.  

Para tanto, ouviu-se os discentes camponeses à luz das seguintes questões: os saberes da 
terra e as situações de ensino e aprendizagem do campo, visualizado em sala de aula; como pensam 
e agem discentes diante desses saberes. Sobre os saberes da terra e as situações de ensino e 
aprendizagem do campo, visualizado em sala de aula, falam sobre  a importância do saber 
camponês na universidade, repisando que os alunos primeiro refletiram sobre suas experiências na 
escola básica, de como sofreram discriminação e como se sentiram menos diante o conhecimento 
científico. Relataram que não sofrem desrespeito para com sua pessoa no âmbito acadêmico, e que 
seus saberes são poucos citados nas aulas. Dizem que a ausência de assuntos, termos, textos 
voltados para os saberes da terra ainda é muito predominante, pois, a cada dia que passa aumenta a 
influencia dos assuntos voltados para os saberes urbanos 
Mediante as palavras dessa aluna fica evidente o sentimento de rejeição que muitos dos alunos 
camponeses sentiram e sentem perante a cultura da cidade, perante a escola que deveria incluí-los, 
mas por não perceber suas experiências como elemento de formação, acaba por cometer um 
equívoco tornando ainda mais lento e difícil o diálogo dos saberes no processo de ensino e de 
aprendizagem. 

Outro aluno ainda comenta que o menino e menina antes de irem para escola formal já 
têm seus valores e o caráter construído no convívio em casa, no meio que habita. Essas 

Anais do VII SIC 361

ISBN: 978-85-7621-031-3



características influenciam a forma como o aluno aprende, pois o mesmo está inserido desde o seu 
nascimento a uma cultura antes de entrar na escola, no caso do camponês, bem como seus 
conhecimentos prévios são definidos por sua experiência no campo. Logo, não associar a história 
de vida dos alunos aos conteúdos, as disciplinas durante as aulas é fazer da educação um mundo 
distante e sem nexos para eles, não se pode desaprender o que já foi aprendido para aprender o 
novo. O saudável seria a busca da soma das aprendizagens mediante sua transformação, sua 
reinvenção em novos saberes posteriormente ensinados e aprendidos. A esse respeito Freire (2009) 
nos apresenta uma educação problematizadora na qual o professor é tão sujeito quanto o aluno. Ele 
tem no discente o principal colaborador de sua própria aprendizagem, fazendo com que o conteúdo 
tenha significado para o aprendiz. Assim vejamos: 
 

A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a 
simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera de 
contatos, ou sintoma de sua desumanização, implica em que, tanto a visão de si mesmo, 
como a do mundo, não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e 
suspenso ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha. (FREIRE, 
2008, p.50) 
 

   Freire em suas palavras deixa evidente que o homem é parte de seu mundo, sente 
com ele, revivi com ele, dorme com ele, ou ainda, ele está com o mundo. A cultura camponesa 
respira essa idéia toda vez que toca a terra, que a toma entre seus dedos e sente no seu perfume a 
vida respirar. Ele sabe que precisa respeitá-la porque ela é a vida, é quem da a vida ofertando-lhe o 
alimento, a água que transbordam nos riachos e poços, dando a ―luz‖ aos peixes, aos animais, as 
matas.  

A sobrevivência do homem camponês é repleta de aprendizagens adquiridas do 
cotidiano, da luta com a terra, do movimento contínuo no qual se encontra a vida. Experiências, 
sentimentos, valores, costumes, seja qual for o nome a representar a cultura e saberes desse povo, o 
importante é compreender que não podem ser jogados à margem no instante de sua formação. 
Como pensam e agem discentes diante desses saberes é recorrente sobre o entusiasmo nos olhos, 
nas palavras, nas expressões de cada discente. Suas memórias os levaram a lugares responsáveis 
por muitas de suas aprendizagens, na casa dos avós, dos tios, nas escolas improvisadas no cantinho 
do celeiro onde o irmão mais velho os ensinava a ler e escrever. Passeará também pela plantação 
de milho, de feijão, cana de açúcar e em muitos outros ambientes em questão de momentos. As 
lembranças revividas por esses sujeitos fazem parte de suas identidades camponesas e negar tudo 
isso é silenciar toda uma história forjada na batalha pela sobrevivência. A narrativa que se segue 
deixa transparecer as fragilidades mediante a desvalorização dos saberes camponeses na 
universidade.  
 

A falta de interesse de alguns responsáveis em trabalhar esses saberes em sala de aula acaba 
nos passando uma idéia de desvalorização pela área rural, sendo que aprendemos desde 
cedo que na academia só estudamos o que é importante para o nosso desenvolvimento 
intelectual, profissional e social. Em decorrência disso, nos fazem concluir que os saberes 
do campo não são importantes (ALUNA do 4º período matutino) 
 

A aluna ao narrar sua experiência em sala de aula da academia desabafa sua tristeza por 
reconhecer que na universidade seus saberes não são entendidos como recurso para sua formação. 
Desta forma, a cultura camponesa não é evidenciada nas aulas, ou ainda, como dizem os discentes, 
a forma como vêem os alunos é como se todos fizessem parte da mesma cultura.  

As perguntas geraram belas discussões em torno do campo, da universidade, dos alunos 
camponeses e de toda comunidade acadêmica. 

 Os alunos camponeses em suas narrativas demonstraram sentir a ausência da troca de 
saberes dentro da sala de aula. Apesar do respeito por sua condição como vindo do campo, fica 
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claro que o reconhecimento de sua cultura, de suas experiências como fator preponderante a sua 
formação profissional não estão sendo utilizadas no âmbito acadêmico despertando nesse sujeito o 
sentimento de exclusão.  

A falta de aproximação dos conteúdos vistos em sala de aula com os conhecimentos de 
terra instiga a postura crítica dos discentes camponeses. É dito por eles que a contextualização 
trabalhada pelo professor aproxima esses sujeitos com a realidade urbana. Defendemos como ensina 
Marangon que: 
 

[...] se o conteúdo trabalhado tiver relação com a vida do educando, o êxito será maior, mas 
para isso é preciso construir uma ponte entre o mundo real, isto é, o das sociedades 
modernas em constante transformação, e o mundo da escola, que tem diante de si a tarefa 
de formar os cidadãos (Marangon, 2002, p 22 e 25) 

 
E ainda segundo Freire (2005 p. 96-97) 

 
Para o educador- educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programado da 
educação não é uma doação ou uma imposição---um conjunto de informes a ser depositado 
nos educandos---, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.  

  
       De acordo com esses autores, e a proposta do projeto, a cultura na qual o sujeito 

está inserido faz a diferença na medida em que os conteúdos vão sendo discutidos no ambiente 
escolar/acadêmico que leva em consideração a forma de falar, o sotaque, o vocabulário, as 
condições financeiras, enfim, as experiências de mundo que são também os saberes do senso 
comum e que fazem total diferença na formação desse futuro profissional.  

       O discente camponês tem como prioridade a conclusão do curso de Pedagogia e a 
entrada no mercado de trabalho.  Ele vê na educação o caminho seguro para melhorar sua vida e o 
da sua família, no entanto, se pode concluir que tais melhorias não envolvem sua volta ao seu lugar 
de origem, pois, por não encontrarem condições favoráveis no campo idealiza a cidade como o 
lugar pertinente a todas as suas conquistas.  

A educação nesse caso deveria ser entendida como um elemento a mais como via para 
o retorno desses sujeitos as suas raízes com condições reais para modificar determinada realidade e 
alcançar o desenvolvimento que o campo precisa. Para tanto, a presença desse sujeito no âmbito 
acadêmico requer uma troca dos seus saberes, dos seus valores, de suas experiências com os 
saberes da academia tendo em vista que a dança entre esses saberes pode se tornar em recursos 
para ação.  
 

Qualquer profissional— médico, advogado, arquiteto— mobiliza saberes nascidos da 
experiência pessoal ou coletiva, do senso comum, da tradição ou da cultura e os coloca em 
relação com seu conhecimento erudito no enfrentamento de questões concretas 
(CANIELLO, TONNEEAU 2006). 

 
CANIELLO e TONNEEAU nos deixam esclarecidos sobre importância da experiência 

de mundo do educando no processo de formação, são páginas vividas que não podem ser apagadas 
ou simplesmente postas de lado no momento de aprender. Ao fazer isso, o educador estará 
propagando a ―educação bancária‖ criticada por Freire (2005) onde o educando não passa de mero 
receptor do conhecimento. 

Conforme iam narrando suas vontades, suas metas, seus planos, os alunos deixaram 
evidente o sentimento de pertença. Para esses sujeitos o aprendizado adquirido pela luta na terra foi 
e continua sendo o responsável pela construção de suas identidades, do cidadão honesto, digno e 
principalmente, responsável pela conquista de chegar à universidade.  

A vida no campo é contornada pelos valores e costumes totalmente constituídos da luta 
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na terra. São fatores extremamente influenciadores de suas escolhas, do que é hoje como ser 
humano e como aluno. O fato de terem que se ausentar de sua origem para buscar sobrevivência 
em outros lugares só mostra a falta de políticas publica, de atenção pelo homem do campo.  

 
[...] Um dos maiores males que o poder público vem fazendo a nós [...] é o de fazer muitos 
de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação pública, existencialmente 
cínico, que leva ao cruzamento dos braços (FREIRE, 1996, p. 74) 

 
As linhas escritas por Freire só confirmam o descaso ainda existente com a educação 

brasileira, a falta de compromisso com professor, com o aluno, e toda a sociedade que faz a 
educação deixar esse profissional desanimado e insatisfeito com a sua profissão. 

 O referido projeto pensa a inclusão dos discentes camponeses na universidade partindo 
do diálogo entre os saberes. No entanto, sem a intervenção do professor se torna complicado o 
processo de inclusão, pois, ele é o responsável por mediar os conteúdos e discussões em sala de 
aula. Além disso, o educador está em contato direto com os alunos, com suas emoções, com suas 
alegrias e suas tristezas. 

Dessa forma, a atuação do professor deve ser mais que um ato de formação, uma 
demonstração de amor como diz Freire (2009). É diante da estreita relação desse profissional com o 
educando, com o conhecimento científico, e os saberes populares, que se encontra a importância de 
valorizar esse sujeito da educação e investigar quais as práticas pedagógicas por ele desenvolvidas 
na promoção do diálogo entre os saberes camponeses e os saberes acadêmicos levando em 
consideração sua metodologia, bem como o respeito pelos saberes dos alunos. 

Por isso, a atuação do professor é um elemento diferenciado na formação dos educandos 
vindos do campo, pois, como nos ensina Freire (1996) a prática educativa é tudo isso: afetividade, 
alegria, capacidade cientifica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da 
permanência do hoje. 

O professor através da sua prática pedagógica tem a oportunidade de preservar, de 
propagar a cultura, os valores, a aprendizagem desses alunos nas discussões em sala de aula tendo 
em mente que a troca desses saberes instigará o reconhecimento do mundo campesino.  

As narrativas, os encontros, as discussões realizadas para a construção deste trabalho 
estimularam os alunos camponeses a pensarem e refletir sobre sua condição dentro e fora da 
universidade, sobre suas contribuições e ganhos no mundo acadêmico como sujeitos filhos da terra. 
Durante todos os encontros, os alunos se mostraram orgulhosos por vir de uma vida difícil no 
campo, mas muito valiosa por seus valores, costumes, aprendizagens. Gratos pela generosidade da 
terra, na qual retiram seu sustento, e vida feliz foi assim que os alunos descreveram sua vivência no 
campo. 
                     
CONCLUSÃO 
 

Com as narrativas dos discentes camponeses, colhidas durante a primeira etapa das 
rodas de conversa, foi possível concluir a nítida carência desses sujeitos por não encontrar na 
universidade o espaço pertinente a trocas de saberes. Como já foi apresentado neste trabalho, a não 
inclusão dos discentes camponeses os aprisiona a uma formação insuficiente além de dificultar o 
processo de ensino e aprendizagem ao sonegar os saberes de sua pertença. Cabe salientar que sua 
inclusão é discutida à luz de se formar um profissional competente e humano. É somente através de 
uma formação humana que a educação conseguirá construir cidadãos comprometidos com a 
melhoria de toda a sociedade. Essa formação, como dialoga Freire (2005), implica perceber-se no 
outro como um ser mais solidário, digno, honesto, humilde, respeitador das normas que regem a 
sociedade cumprindo assim, com o seu papel ético e social.  

A discussão permanente sobre a diversidade, sobre a cultura, bem como a troca de 
saberes dentro do espaço acadêmico é passo importante para que haja a inclusão dos discentes 
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campesinos. Esses esforços abrem, certamente, espaço para conquistas, superações de barreiras, 
avanços sobre os obstáculos físicos, atitudinais, procedimentais.  

Desencadear ações que promovam a acessibilidade é papel de todos da comunidade 
acadêmica. Debruçados nossos olhares sobre as coisas simples, sobre um cotidiano pensado e 
refletido a partir do miúdo, sobre o estranhamento, a desnaturalização da vida, a aproximação ao 
outro, o exercício da alteridade será possível se acreditarmos em transformação. Ganhamos todos 
criando ações inclusivas. Por isso, o projeto cumpre com uma de suas finalidades sociais quando 
investiga o encontro dos saberes camponeses com os saberes da academia. 

 Gera a esses sujeitos a oportunidade de serem ouvidos diante das situações por eles 
vividas, propiciando elementos para irem construindo outro olhar sobre os saberes e sujeitos 
camponeses em seu contato com os conhecimentos da academia. O papel do professor na 
construção da autonomia dos discentes, no diálogo harmonioso, no respeito ao diferente e a 
diferença provocará, sem dúvida, o movimento constante de reflexão. 
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A PRAGMÁTICA DA LINGAUGEM E OS ESTUDOS DA CULTURA: UMA 
ABORDAGEM SOBRE WITTGENSTEIN E MICHEL FOUCAULT

Roberto Carlos de Sousa Gondim Junior1
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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo relacionar a pragmática da linguagem com os estudos  
da cultura, baseando-se, para tanto, nas perspectivas de Ludwig Wittgenstein e Michel Foucault. O estudo 
evidenciou que as perspectivas filosóficas de Foucault e Wittgenstein apresentam concepções relacionadas 
a uma abordagem pragmática da linguagem. As concepções mencionadas são importantes para os estudos 
da cultura na medida em que enfatizam aspectos que caracterizam a linguagem ordinária, as práticas sociais 
e os modos de subjetivação.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; cultura; práticas culturais; modos de subjetivação.

INTRODUÇÃO

Ao evidenciar a importância da linguagem cotidiana para a compreensão de 
valores, práticas sociais e modos de subjetivação, a pragmática da linguagem apresenta 
um enfoque conceitual interessante para os estudos da cultura. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica de obras e artigos referentes ao pensamento filosófico de 
Foucault e Wittgenstein. O estudo foi subdividido em duas fases. 

A etapa inicial se caracterizou pelo estudo de textos que dissertam sobre a 
relação entre a filosofia de Wittgenstein e a cultura. No livro Investigações Filosóficas, 
Wittgenstein muda radicalmente o seu posicionamento filosófico no que diz respeito à 
linguagem, evidenciando o uso da língua em práticas sociais. Os conceitos de jogos de 
linguagem e formas de vida aproximam a perspectiva de Wittgenstein na obra supracitada 
da pragmática e dos estudos da cultura. Neste sentido, as práticas culturais constituem 
formas  de  vida  transitórias  dotadas  de  significados  correspondentes  a  um  contexto 
específico.

Na segunda etapa da pesquisa, tratamos da perspectiva de Foucault acerca da 
linguagem. As relações entre poder e saber perpassam pela produção de discursos que 
constituem modos  de  subjetivação  e  práticas  culturais.  Na  sociedade,  a  produção  de 
discursos de verdade que estão a serviço do poder, sendo aplicados de forma eficiente nas 
tecnologias  disciplinares  com  um  enfoque  predominantemente  direcionado  para  a 
fabricação de corpos politicamente dóceis e economicamente úteis. Fator que possibilita 
um gerenciamento eficaz da vida, caracterizando-se como uma forma de bio-poder. 

Com  o  objetivo  de  relacionar  as  abordagens  de  Wittgenstein  e  Michel 
Foucault com a pragmática da linguagem, evidenciando a importância do pragmatismo 
para  os  estudos  da  cultura,  propomos  analisar  o  pensamento  de  Wittgenstein  e  o 
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pensamento filosófico de Foucault. Desta maneira, foi possível perceber a relevância das 
teorias  de  ambos  os  filósofos  para  os  estudos  culturais,  sobretudo,  nos  campos  da 
Antropologia, da Sociologia e da Analítica do Discurso.

MATERIAL E MÉTODOS

Considerando  que  a  proposta  da  presente  investigação  foi  relacionar  a 
pragmática  da  linguagem  com  os  estudos  da  cultura  a  partir  das  abordagens  de 
Wittgenstein e Foucault, utilizamos como métodos de pesquisa a analítica do discurso, a 
hermenêutica e a pesquisa bibliográfica. A analítica do discurso nos auxiliou na proposta 
de relacionar as abordagens de Wittgenstein e Foucault com a pragmática da linguagem. 
Por  outro  lado,  a  hermenêutica  propiciou  a  interpretação  analítica  de  conceitos 
importantes para a pesquisa, como as noções de jogos de linguagem, genealogia e bio-
poder.

A partir das orientações e da metodologia proposta foram realizados estudos 
bibliográficos  sobre  os  referenciais  teóricos,  direcionando  um  enfoque  para  a 
compreensão de categorias conceituais relevantes para a compreensão da ideia de práticas 
culturais em Wittgenstein e Foucault. 

Em Wittgenstein, analisamos a mudança da perspectiva acerca da linguagem 
no  Tractatus Lógico-Philosophicus,  tomando como referência as noções de jogos de 
linguagem e formas de vida na obra Investigações Filosóficas, além de artigos publicados 
em periódicos que tratavam da temática.

Para a análise do pragmatismo em Michel Foucault escolhemos as seguintes 
obras:  Vigiar e Punir  (2009) e  História da Sexualidade I: A Vontade de Saber  (2007). 
Além das obras de autoria de Foucault mencionadas, utilizamos também os livros Michel 
Foucault:  Uma  trajetória  Filosófica  para  Além  do  Estruturalismo  e  Hermenêutica  
(1995), de autoria de Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com  a  realização  da  pesquisa,  percebemos  que  o  conjunto  das  noções 
filosóficas apresentadas por Wittgenstein (1991) possibilita uma percepção da conduta 
ética,  que tem como base a linguagem e as  regras partilhadas  em um dado contexto 
cultural.  O uso da linguagem relaciona-se com as formas de vida,  isto é,  o “jogo de 
vivência da palavra” (WITTGENSTEIN, 1991, p.209) e os contextos de comunicação. 
Como sugere Valle (2005), a partir da perspectiva de Wittgenstein seria possível tratar de 
conceitos importantes para uma reflexão sobre a cultura.

É preciso frisar que tais construções são feitas mediante regras partilhadas por 
uma comunidade que também comunga de uma forma semelhante de vida. Deste modo, 
as  bases  para  uma  ética wittgensteiniana  enfatizam  o  papel  da  linguagem  ordinária 
utilizada  pelos  indivíduos  no  cotidiano,  a  qual  constitui  a  dimensão  de  valores 
compartilhados pela  comunidade.  Assim sendo, os jogos de linguagem, as formas de 
vida,  o  seguimento  de  regras  partilhadas  e  a  semelhança  de  família,  redirecionam a 
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abordagem filosófica da linguagem para os valores construídos e apreendidos no decorrer 
da vivência do grupo ou da comunidade. 

Valle (2005) entende que Wittgenstein não chegou a desenvolver ideias sobre 
os aspectos mais comuns para uma filosofia da cultura que normalmente se caracterizam 
por reflexões acerca da relação natureza/cultura, o mundo das letras, entre outros temas. 
Quando se pensa a cultura levando em consideração um intercâmbio entre uma teoria do 
significado  e  uma  teoria  do  conhecimento  é  possível  fazer  um contraponto  entre  os 
elementos  de uma cultura  que  privilegia  o  caráter  universal  (cosmopolitismo)  e  uma 
abordagem  que  enfatiza  as  peculiaridades  do  contexto  cultural  de  comunidades 
singulares. Uma vez que relacionamos essas duas teorias questionando quais significados 
estão presentes no mundo e quais destes podem ser considerados verdadeiros ou falsos, 
podemos pensar a cultura a partir de uma perspectiva multicultural.

De acordo com Valle (2005), o contexto de profunda turbulência cultural (que 
se destaca pelas  duas  guerras  mundiais),  no qual  Wittgenstein viveu,  o  levou a fazer 
críticas  e  questionamentos  aos  valores  do  seu  tempo  que  acabaram  moldando  sua 
filosofia, a qual apresenta claramente fundamentos éticos com profundas consequências 
no agir humano. As reflexões influenciadas por este contexto estão presentes em sua obra 
Investigações filosóficas. Nos escritos que compõem o livro citado, Wittgenstein (1991) 
argumenta que os significados surgem no contexto de uma comunidade que compartilha 
uma  linguagem.  Esta  por  sua  vez,  legitima  o  que  é  certo  e  errado,  estabelecendo, 
portanto,  as diretrizes da forma de vida coletiva.  Neste caso, Wittgenstein se refere à 
linguagem cotidiana ou ao que o pragmatismo chamou de linguagem ordinária. 

Tal  concepção  é  radicalmente  oposta  a  defendida  no  Tractatus  Lógico-
Philosophicus.   No livro  citado,  Wittgenstein  (2001)  defendia  que  só  seria  possível 
distinguir as proposições com sentido se tomássemos como base a linguagem científica. 
A   finalidade  da  proposição  seria  descrever  a  essência  do  mundo.  No  Tractatus, 
Wittgenstein  (2001)  demonstra  uma  aspiração  por  uma  linguagem  purificada  e  sem 
imperfeições que dá margem para especularmos a probabilidade deste pensador priorizar, 
naquele  momento,  o  caráter  universal  da  cultura,  guiado  pelo  ideal  de  progresso  do 
Iluminismo  e  o  cientificismo  defendido  pelo  positivismo  lógico,  representado  pelo 
Círculo de Viena.

Para Valle (2005),  apesar dos avanços do Tractatus, não podemos deixar de 
observar a perspectiva de Wittgenstein, que compreende a sociedade de forma universal 
absorvendo  a  singularidade  do  indivíduo.  Entretanto,  nas  Investigações  Filosóficas, 
Wittgenstein  (1991)  reavalia  suas  ideias  anteriores  e  enfatiza  o  papel  da  linguagem 
ordinária,  as  formas  de  vida,  o  respeito  às  regras  e  a  noção de  jogos  de  linguagem. 
Segundo Valle (2005), estas ideias são de caráter pragmático, pois o valor de verdade e 
falsidade é determinado pelas convenções das proposições partilhadas por determinado 
grupo e não mais por uma linguagem impecável e universal, alcançável somente pela 
ciência. Para o filósofo vienense, os jogos de linguagem tornam os indivíduos parecidos, 
constituindo  um  grupo  comum.  Fator  que  o  levou  a  denominar  esta  semelhança 
compartilhada como “ares de família”. 

A proposta de Wittgenstein é  reconduzir  a linguagem para o seu contexto 
cotidiano e retirá-la de sua aplicação em ideais metafísicos. O cotidiano não é ambiente 
de vulgaridade e coisas simplórias, mas o lar onde a linguagem é exercida com ares de 
família. Este posicionamento denota a característica de engajamento do indivíduo que 
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partilha significados e valores de um grupo ou comunidade. Os indivíduos compartilham 
uma  forma  de  vida  relacionada  a  um  conjunto  de  significados  em  comum.  Tais 
significados nascem e são dinamizados no seio da comunidade por meio dos jogos de 
linguagem. Portanto, a linguagem define as diversas maneiras de ser no mundo.

A  visão  de Wittgenstein  acerca  da  cultura  sofreu  influência  de  alguns 
pensadores, dentre os quais se destaca Oswald Spengler (PIETROSKI, 2010). A noção de 
decadência cultural  de Spengler tem uma proximidade com a interpretação dada pelo 
filósofo vienense para a cultura da civilização contemporânea. Assim, para uma melhor 
compreensão de importantes conceitos de Wittgenstein devemos levar em consideração o 
vínculo existente entre  estes e a  teoria  de Spengler.  Como exemplo,  podemos citar  a 
relação entre a morfologia comparada e a noção de jogos de linguagem que tem como elo 
a ideia de semelhanças de família de Wittgenstein (1991). Tal concepção teórica consiste 
na comparação de formas de vida de diferentes épocas culturais  e  seus  processos  de 
formação. Estes, por sua vez, contrariam a visão iluminista e positivista de progresso, 
substituindo-a pela noção de decadência. 

A noção de semelhança de família está diretamente relacionada com os jogos 
de  linguagem.  Semelhanças  de  família  podem  ser  entendidas  como  convenções 
linguísticas pautadas por regras que constituem uma forma de vida compartilhada. Esta 
partilha origina um caráter denominado por Wittgenstein (1991) como “ares de família”. 
A semelhança que se percebe nestas relações se dá porque os significados e a conduta dos 
indivíduos baseada nestes significados estão dentro do contexto local da comunidade.

Para Wittgenstein (1991), a partilha dos significados contidos na linguagem 
nos permite observar conexões entre as formas de vida. No entanto, vale ressaltar que os 
jogos de linguagem podem variar com o tempo, readequando-se às mudanças históricas e 
sociais. 

Assim, as noções de jogos de linguagem, formas de vida, ares de família, bem 
como as concepções de seguimento de uma regra, linguagem ordinária e comunidade, 
proporcionam diretrizes teóricas para uma compreensão sistemática acerca das práticas 
culturais.  Todas  essas  categorias  conceituais  estão  interligadas  e  constituem  um 
referencial  teórico que evidencia a  dinâmica da linguagem ao enfatizar  o  seu uso no 
cotidiano de indivíduos inseridos em um contexto cultural específico onde significados 
são compartilhados na vivência do dia a dia. A linguagem ordinária determina, portanto, a 
maneira de viver da coletividade. 

Em  Foucault,  encontramos  outra  abordagem  interessante  que  pode  ser 
relacionada com a pragmática da linguagem. Neste sentido, “a análise de Foucault parece 
ser uma versão concreta e restrita das opiniões gerais compartilhadas por Wittgenstein e 
Heidegger” (RABINOW; DREYFUS, 1995, p.69). Ao tratarmos das pesquisas realizadas 
por Foucault, observamos que a partir da análise do discurso e do método genealógico 
podemos  compreender  aspectos  importantes  concernentes  à  dinâmica  cultural  das 
sociedades ocidentais. Nos livros Vigiar e Punir e na História da Sexualidade, Foucault 
analisa os discursos e as práticas sociais. Enquanto estuda os mecanismos de controle da 
sociedade capitalista em Vigiar e Punir, na História da Sexualidade o filósofo francês 
realiza uma genealogia da ética ocidental. 

Na perspectiva de Foucault (2007), o poder é um complexo de correlações de 
forças que se dinamizam através de processos históricos, produzindo todo um conjunto 
de técnicas e saberes que perpassam toda sociedade em suas múltiplas manifestações. Por 
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essa  razão,  segundo  Foucault  não  há  como  o  poder  ser  apontado  em  um  ponto 
centralizador como, por exemplo, o aparelho do Estado, a partir do qual surgiriam os 
mais variados efeitos. O poder está fragmentado na sociedade, instituindo  práticas por 
intermédio de discursos. Assim sendo, tanto a sexualidade como outros modos de agir 
surgem  e  são  moldados  nesta  dinâmica.  Desta  maneira,  a  cultura  é  produzida  por 
correlações de forças que constituem o poder e o saber através da produção discursiva. 

Na formação cultural  do  Ocidente  há  um conjunto complexo de  técnicas, 
saberes e práticas que formam a tecnologia disciplinar. De acordo com Foucault, o seu 
funcionamento nas sociedades ocidentais se concretiza através do uso de um conjunto de 
técnicas eficientemente elaboradas por saberes que se efetivam nas práticas disciplinares. 
A função política e socioeconômica do poder disciplinar está a serviço da manutenção da 
ordem de dominação. Por isto, não foi apenas a sexualidade que foi adquirindo os moldes 
implantados  através  de  tais  tecnologias  disciplinares,  mas  outras  práticas  sociais. 
Entretanto,  vale  ressaltar,  que  apesar  da aplicação de punições  e  repressões,  segundo 
Foucault (2007), a eficácia do poder está no fato de o mesmo ter se reajustado para ser 
utilizado das mais diversificadas maneiras, caracterizando relações de poder e saber que 
constituem discursos de verdade e modos de subjetivação.

De acordo com as análises de Foucault (2009), com o advento do capitalismo, 
os mecanismos de controle ganharam mais espaço na sociedade na medida em que a 
eficácia do sistema social passou a se basear cada vez mais na necessidade de tornar os 
corpos  dóceis  e  úteis  para  o  gerenciamento  lucrativo.  Portanto,  todo  o  conjunto  da 
tecnologia disciplinar se organiza e se manifesta na sociedade das mais variadas maneiras 
e nos mais diversificados segmentos sociais. Assim sendo, instituições como as fábricas, 
as escolas,  as prisões,  os hospitais,  entre outras,  servem como pontos de articulações 
entre os saberes, as técnicas e as práticas disciplinares. O poder disciplinar distribui e 
organiza  os  indivíduos  através  dos  espaços  sociais,  além  de  exercer  o  controle  das 
atividades mediante a rígida diligência do tempo de duração das mesmas. Tal aspecto 
pode  ser  observado,  por  exemplo,  em  escolas  e  empresas,  onde,  dependendo  da 
instituição, pode haver uma vigilância constante e rígida das pessoas. Contudo, o poder 
disciplinar vai muito mais longe disso uma vez que sua atuação privilegia as minúcias, os 
micros esquadrinhamentos e as mais variadas funções para que os corpos que lhe sejam 
úteis. 

          Por essa razão, o controle passa a ser exercido e focado nos mínimos detalhes do 
comportamento dos indivíduos. Portanto, o próprio tempo de vida e o próprio espaço, que 
podem ser exemplificados pelo horário das atividades e pelo controle dos corpos nas 
instituições, passam a ser organizados de acordo com a estratégia de extrair a melhor 
eficiência dos indivíduos. Por esse motivo, para conseguir este alto grau de eficácia, as 
tecnologias disciplinares também trabalham com os gestos, os desejos e as crenças das 
pessoas, que por essa razão, acabam sendo produzidas pelo poder. Em suma, o poder 
disciplinar fabrica os indivíduos de acordo com o modelo antropológico que melhor se 
adéqua  à  sua  ordem  de  dominação  vigente.  Como  diz  Foucault  (2009,  p.164),  “a 
disciplina  fabrica  indivíduos;  ela  é  a  técnica  específica  de  um  poder  que  toma  os 
indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumento de seu exercício”.  Assim 
sendo, toda a política da tecnologia disciplinar visa o que Foucault denominou como “o 
bom adestramento”  dos  indivíduos  e  das  multidões  para  a  efetivação  dos  interesses 
capitalistas.
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O enfoque maior  dos  mecanismos  de controle  no  capitalismo não seria  a 
supressão da vida, nem como foi dito anteriormente, o poder essencialmente coercitivo e 
punitivo  dos  indivíduos,  mas  sim,  uma  grande  preocupação  em  diligenciar  os 
gerenciamentos e distribuições dos indivíduos em postos de funções economicamente 
utilitaristas. Neste ínterim, Foucault (2007, p.152) compreende que a administração dos 
corpos baseia-se em uma visão calculista fundamentada na disciplina e no levantamento 
de dados referentes à “natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e migração” que 
representam o aparecimento “de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição 
dos corpos e o controle das populações”. Tais fatores formam o que Foucault chama de 
bio-poder (RABINOW; DREYFUS, 1995).

Partindo desta reflexão podemos perceber que a massa populacional também 
passa a ser objeto de estudo e de interesse do bio-poder. A gerência da vida requer uma 
grande e múltipla produção de saberes. Com o entendimento técnico e disciplinar dos 
mecanismos de controle dos setores políticos, econômicos, sociais e demográficos, há a 
possibilidade de exercer um domínio sobre a população em escalas cada vez maiores. As 
mesmas compreendem todos os  “espaços” onde se encontram e transitam as  pessoas 
produtoras, consumidoras e mantenedoras dos “bens” capitalistas. Dentro deste contexto 
econômico e político-social até o aparato jurídico desempenha um papel de fundamental 
importância na manutenção da ordem. Isso ocorre porque o sistema judiciário tem como 
principal finalidade tornar justas e legalizadas as mais diversas atividades que beneficiam 
e dão consistência aos interesses do status quo vigente. Contudo, quando estudamos um 
pouco  mais  a  fundo  o  pensamento  de  Foucault  percebemos  que,  tais  aplicações  de 
dominações seriam menos eficientes se as mesmas não extrapolassem o aparato jurídico, 
além  das  funções  do  Estado  e  das  maneiras  retrógradas  de  flagelos  e  modos  de 
escravização  do  corpo.  Isso  acontece  porque  na  cultura  pautada  pelas  diretrizes 
capitalistas o que importa é a maximização dos lucros. Castigos constantes e formas de 
destruição dos corpos seriam menos lucrativos do que convertê-los em força de produção 
e  consumo.  Em  suma,  o  binômio  produção/consumo,  que  é  o  eixo  da  ordem  que 
possibilita o ganho e o acúmulo de capital, passa a necessitar de uma nova maneira de 
tratar  a  massa  subordinada.  Como  é  o  caso  do  controle  minucioso  do  corpo  e 
consequentemente do comportamento dos indivíduos no lugar da punição e da destruição 
do corpo como sanções disciplinares, entre outras. Entretanto é bom que fique claro, que 
o bio-poder ainda se utiliza de práticas punitivas, supressão e até mesmo a destruição de 
vidas e de corpos, em determinados casos. Contudo, essas atividades estão muito longe 
de serem partes das estratégias com maior relevância da dominação capitalista. 

Uma vez demonstradas as mais variadas técnicas, mecanismos e o conjunto 
de características que constituem o bio-poder, podemos perceber que o principal ponto 
das estratégias de controle, manipulações e exercícios provenientes deste tipo de poder é 
a constituição de modos de subjetivação. Segundo Foucault (2007), quando se sujeita as 
intenções, os hábitos, os mais detalhados e profundos valores e desejos do ser humano, 
mais eficaz será a conversão dos corpos em força de produção e consumo. Tais aspectos 
caracterizam atualmente a cultura do Ocidente. Em suma, sujeitando os indivíduos, o bio-
poder  produz  uma  sociedade  com  uma  massa  de  corpos  politicamente  dóceis  e 
inofensivos,  além de  economicamente  úteis  e  proativos.  Por  essa  razão,  que  existem 
múltiplas  táticas  disciplinares  que  constituem modos  de  subjetivação em um sistema 
político-social pautado pelo modelo econômico capitalista. 
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Com o advento do capitalismo, os mecanismos de controle ganham espaço no 
sistema  social  e,  por  esse  motivo,  passam  a  caracterizar  as  dinâmicas  políticas, 
econômicas e culturais das sociedades ocidentais. A noção de bio-poder concebida por 
Foucault pode ser vista como uma consequência lógica de suas análises, principalmente 
no  tocante  às  múltiplas  práticas  e  relações  de  poder  pautadas  pelas  mais  variadas 
tecnologias  disciplinares  do  modelo  capitalista  que  tem  como  meta  principal  a 
administração da dinâmica da vida direcionando-a para o lucro. 

No capitalismo, a sexualidade também passa a seguir as novas diretrizes do 
bio-poder.  No  tocante  a  esta  questão,  o  capitalismo  não  teria  inaugurado  a  era  da 
liberdade  sexual.  Para  uma  melhor  associação  das  análises  de  Foucault  em  uma 
compreensão da cultura no Ocidente é preciso discorrer com um pouco mais de detalhes 
sobre a perspectiva que este pensador apresenta no Volume I da História da Sexualidade. 
Deste  modo,  relacionamos  as  noções  de  bio-poder,  corpo,  sexualidade,  produção 
discursiva e saber.

Identificando  elementos  variados  que  perpassam  pelo  eixo  temático  da 
história da sexualidade e partindo do ponto da “sexualidade”, Foucault (2007) lança um 
olhar minucioso sobre as dinâmicas políticas, socioeconômicas e históricas, dissecando 
suas micro e macro relações que podem ser compreendidas como importantes aspectos da 
genealogia da cultura do Ocidente.

Na  perspectiva  de  Foucault  (2007),  nas  sociedades  ocidentais  há  uma 
proliferação  de  discursos  sobre  a  sexualidade  que  correspondem a  técnicas  sutis  de 
controle da população. A produção discursiva acerca da sexualidade caracteriza tanto a 
sexualidade considerada normal, ligada a experiências heterossexuais, quanto a formas de 
transgressão e desvio relacionadas a práticas como a masturbação, a homossexualidade e 
a  perversão.  A análise  da  produção  de  discursos  sobre  a  sexualidade  no  Ocidente  é 
fundamental para realização da genealogia da ética ocidental, visando uma compreensão 
concernente aos modos de subjetivação. 

No Volume I da  História da Sexualidade,  Foucault (2007) estabelece uma 
relação entre poder, saber e sexualidade. A produção discursiva referente à sexualidade 
aparece em ciências como a medicina, a psiquiatria e a justiça penal. Foucault (2007) 
evidencia  o  modo  como  códigos  morais,  jurídicos  e  religiosos  no  século  XVIII 
direcionavam as práticas sexuais. Como exemplos, temos o direito canônico, a pastoral 
cristã e a lei civil.  Na modernidade, as ciências passam a produzir discursos sobre as 
práticas sexuais. Entre os efeitos da produção de discursos sobre a sexualidade, destaca-
se o surgimento de dispositivos de poder para o controle dos corpos. Segundo Foucault 
(2007),  a  fabricação  minuciosa  do  corpo  atribui  uma grande relevância  à  intimidade 
sexual através das confissões e da produção de saberes ao longo da história da cultura 
ocidental. 

O estudo genealógico de Foucault (2007) sobre a história da sexualidade na 
cultura ocidental demonstra fatores subjacentes a estas relações, tendo como eixo central 
a  sexualidade.  Neste  sentido,  não  existe  conhecimento  neutro  assim  como   não  há 
linguagem “pura” já que a própria linguagem é vista como uma construção dentro de um 
contexto histórico específico que, por sua vez,  perpassa pelo jogo de forças políticas, 
econômicas e sociais que compõem a dimensão cultural. Ou seja, o que se falou sobre a 
sexualidade, bem como os conhecimentos que se produziram a seu respeito, tem grande 
influência da tríade poder-saber-linguagem.
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Sendo assim, a proposta de Foucault (1995, p.232) é verificar “o modo pelo 
qual um ser humano torna-se sujeito”. Partindo desta proposta, o sujeito humano é posto 
em relações de significação que correspondem também a relações de poder. Seguindo a 
perspectiva  de  Foucault  (citado  por  RABINOW;  DREYFUS,  1995,  p.138), 
“compartilhamos práticas culturais com os outros”, sendo que “estas práticas fazem de 
nós aquilo que somos […]”. Estas práticas apresentam-se como aquilo que Wittgenstein 
chamou de formas de vida em um dado momento histórico. 

É  pertinente  destacar  que  Foucault  detecta  as  tramas  das  sociedades 
ocidentais apontando a estrita relação da linguagem discursiva com os saberes e com o 
poder. Tais relações seriam articuladas e “legitimadas” pelas práticas culturais. Ou seja, 
seguindo  este  princípio,  a  linguagem  discursiva  seria  uma  importante  e  eficiente 
ferramenta para unir o poder com o saber.

Por  essas  razões,  o  conjunto  das  ideias  e  análises  de  Foucault  pode  ser 
utilizado  como  uma  referência  conceitual  para  a  compreensão  da  influência  do 
pragmatismo da linguagem na complexa dinâmica da história e da cultura das sociedades. 

                
CONCLUSÃO

Podemos  observar  que  existem  possibilidades  de  relacionar  determinados 
aspectos teóricos desenvolvidos  por Foucault  e  Wittgenstein acerca da cultura ou das 
práticas culturais,  sendo que o mais evidente deles se encontra no que diz respeito à 
pragmática da linguagem e suas implicações.

Tanto  Wittgenstein  quanto  Foucault  tomam como referência  a  linguagem, 
considerando que esta não é algo puro, metafísico ou transcendental, mas sim como algo 
construído  historicamente.  Dentro  desta  perspectiva,  a  linguagem  e  o  conhecimento 
jamais seriam neutros, pois ambos estariam significativamente influenciados pelos mais 
variados elementos que constituem as dinâmicas históricas e culturais. Portanto, apesar 
das peculiaridades concernentes ao posicionamento de cada um, tanto um quanto o outro 
partem da linguagem ordinária e, por conseguinte, de uma abordagem pragmática. Por 
essa razão, as abordagens destes filósofos acerca da linguagem e seus possíveis efeitos no 
contexto mais amplo, acabam por se caracterizar como relevantes fontes de pesquisa para 
os estudos culturais.

A contribuição destes dois grandes pensadores contemporâneos é aplicada em 
diversas áreas das ciências humanas, como é o caso de ciências como a Antropologia, a 
Sociologia e a Analítica do Discurso. Devido ao caráter interdisciplinar desenvolvido nas 
análises feitas por ambos, as implicações de suas reflexões são mencionadas por autores 
como  Geertz,  Marc  Augé,  Fairclough,  dentre  outros.  Isso  ocorre,  uma  vez  que  os 
processos  antropológicos  e  sociológicos,  bem  como  as  formações  discursivas  e  as 
práticas  sociais,  são  analisados  sobre  uma  abordagem  panorâmica  que  evidencia  a 
importância da linguagem no contexto cultural.   
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A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO FUTURO PROFESSOR

Verônica Maria de Araújo Pontes1; Vera Lúcia de Abreu2; Amanda Aparecida de Lima Enéas3

RESUMO:  Tendo em vista a importância das disciplinas pedagógicas no contexto da formação do futuro professor,  
especificamente a disciplina Psicologia da Educação, é que voltamos o nosso olhar para os sujeitos envolvidos, os 
conteúdos estudados, e o fazer pedagógico desta disciplina em contexto de sala de aula. Dessa forma, empreendemos  
estudos em torno do papel específico da psicologia da educação a partir de autores como Boch (1996), Vygotsky (2001,  
2006), Oliveira (1997), Wallon (1979) entre outros que discutem a real importância e significado em relação à formação  
do homem como um ser social, histórico e capaz de construir seus próprios significados a partir das relações que se 
efetuam entre este e o meio ambiente físico e social em que vive. A partir dessa compreensão básica em torno do ser 
humano, direcionaremos nossa pesquisa para a importância das relações que se estabelecem entre a psicologia e a 
educação  num contexto  mais  amplo,  levando  em conta  a  dimensão  humana  já  citada.  Além  disso,  enfocaremos 
processos ligados ao processo ensino-aprendizagem, aos sujeitos envolvidos e aos aspectos  relevantes  no ambiente 
físico e social  em que estes fazem parte.  Assim, caracterizamos nossa pesquisa como um estudo de caso, em que 
utilizaremos entrevistas com os sujeitos envolvidos. Para a análise dos dados utilizaremos a Análise Proposicional de 
Discurso (APD) a partir dos discursos dos sujeitos entrevistados.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Educação; Licenciatura.

INTRODUÇÃO

Na sociedade de hoje a informação, o conhecimento, é veiculado a todo instante sem até 
nos darmos conta desta velocidade. Necessário se faz que tenhamos em mente, num contexto de 
formação, a importância de se mostrar objetivos claros e reais, vinculados ao fazer cotidiano, à 
prática diária, para que os nossos alunos, foco do nosso trabalho, demonstrem interesse em aprender 
e  fazer  uso  deste  aprender  em  sua  sala  de  aula  futura.  Em  nossos  cursos  de  licenciatura, 
imprescindível é o estudo das disciplinas de caráter pedagógico, vinculadas ao fazer do professor, 
ao  planejamento,  execução  deste  fazer,  bem  como  o  direcionamento  da  aprendizagem  dos 
conteúdos. 

No entanto, o percurso não é fácil e simples, pois como diz Becker (2003, p.107):  a 
instituição universitária dedica grande parte de suas energias na reprodução de conhecimentos já  
formalizados. E  ao  ser  assim,  deixamos  de  discutir,  analisar,  refletir  os  saberes  necessários  à 
formação de um educador, de um licenciado propriamente dito e passamos a ser meros repassadores 
de conteúdos específicos de uma determinada disciplina. Os currículos voltados para os cursos de 
licenciaturas  abordam em seu  teor  pedagógico  disciplinas  voltadas  para  a  didática,  psicologia, 
filosofia, sociologia, entre outras que inserem em seus conteúdos aspectos relacionados ao processo 
ensino-aprendizagem. 

Assim, resta-nos saber como realmente estas disciplinas estão articuladas ao contexto 
geral do curso formando o professor tanto em seu cunho pedagógico como em seu cunho específico 
de atuação. Para nós, a partir desta pesquisa, temos em vista a caracterização dos anseios do aluno 
universitário, que cursa licenciatura e tem em seu currículo a disciplina Psicologia da Educação, em 
torno  da  importância  da  psicologia  em  sua  formação  e  sua  relação  com  o  processo  ensino-
aprendizagem. 

1 Doutora em Educação, docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN, e-
mail: veronicauern@gmail.com
2 Docente  do  Departamento  de  Educação  da  Faculdade  de  Educação,  Campus  Central,  UERN.  E-mail: 
veraabreu2010@gmail.com
3 Discente  do  Curso  de  Química  da  Faculdade  de  Ciências  Exatas  e  Naturais,  Campus  Central,  UERN.  E-mail:  
amanda.lima.eneias@hotmail.com
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Além dos anseios, caracterizaremos também os conteúdos propostos pela disciplina e 
sua articulação com a formação do professor, bem como a relação existente entre o currículo pleno 
do curso e suas especificidades.

Segundo Wallon (1979) a prática pedagógica deve dar conta dos aspectos intelectual, 
afetivo e motor integrados, para que dê conta do desenvolvimento integral do ser humano. Para 
Vygotsky  (1986)  o  bom  ensino  é  aquele  que  garante  aprendizagem  e  impulsiona  o 
desenvolvimento.  Sendo  assim,  temos  várias  questões  e  ideias  em torno  da  aprendizagem que 
precisam ser analisadas  e  refletidas  na compreensão deste  processo complexo e amplo  que é o 
processo ensino-aprendizagem. 

Selecionamos  para  esta  pesquisa  questões  como:  Como  está  inserida  a  disciplina 
psicologia da educação no currículo do curso de licenciatura? Qual a importância da psicologia na 
formação do professor? Quais as relações que se estabelecem entre a psicologia e a educação? 
Quais  conteúdos  estão  inseridos  na  disciplina  psicologia  da  educação  que  contribuem  para  a 
formação do professor?  Quais  as  expectativas  dos  alunos em torno da disciplina  psicologia  da 
educação? Quais os objetivos do Programa da Disciplina Psicologia da Educação? Quais as relações 
deste  programa  com o contexto  atual  de  formação  do professor?  Como o  professor  percebe  a 
importância desta disciplina para a formação do professor?

MATERIAL E MÉTODOS

O  modo  como  estão  apresentadas  e  traduzidas  as  expectativas  dos  sujeitos  nas 
atividades, procedimentos e interações construídas no dia-a-dia é mais importante para a abordagem 
qualitativa do que os resultados apenas. 

Por ser uma relação entre sujeitos é uma relação efetiva e contextualizada em que signos 
e representações precisam ser compreendidos, interpretados. O sujeito é considerado único, mas 
pertencente a um contexto histórico-social e relacionado a este contexto em que vive e participa.

Nesse estudo, caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 
no  qual  iremos  lidar  com  uma  variedade  de  dados  –  referencial  teórico,  documentos,  e 
questionários.

Nesse  contexto  a  nossa  pesquisa  está  direcionada  para  os  cursos  de  licenciatura 
oferecidos  pela  UERN que tenham em seus  currículos  as  disciplinas  na  área  de  psicologia  da 
educação, tendo em vista a formação do professor.

A nossa amostra, nesse universo descrito, constitui-se de um percentual em torno de 
15% dos sujeitos envolvidos: alunos e professores.

Entendemos  que  essa  variedade  de  dados  a  serem  coletados  possibilitará  o 
aprofundamento necessário e atingirá  os objetivos propostos nesta pesquisas, servindo inclusive 
para análise e outras proposições teórico-práticas em torno da reflexão e melhoria do currículo, 
referencial teórico e metodologias das disciplinas ofertadas para a formação do professor.

Para que pudéssemos fazer nossa escolha por um tipo de análise em que o discurso do 
sujeito fosse colocado em evidência e aprofundado, tivemos que minuciosamente estudar a análise 
de  discurso,  e  nesse  estudo deparamo-nos com a  análise  proposicional  do discurso,  o  que nos 
mostrou respostas coerentes para nossa análise dos dados da pesquisa.

Sabíamos que o discurso do sujeito deveria ser analisado dentro de uma perspectiva de 
análise do discurso e buscamos em Orlandi (2007) alguns elementos dessa análise. Concordamos 
com a perspectiva de uma análise de discurso, na qual, e segundo Orlandi (2007, p. 15), “(…) 
procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho 
social geral, constitutivo do homem e da sua história”.

A  linguagem  é  a  mediação  entre  o  homem  e  sua  realidade,  e  de  acordo  com  a 
conceptualização cujas raízes remontam à obra de Mikhail Bakhtin (1992 e 2003), essa mediação é 
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retratada  no  discurso,  em suas  formas  de  significação  dadas  pelo  sujeito  compreendido  como 
participante de uma determinada de forma de sociedade.

Essa escolha de análise tem a ver com a escolha da nossa orientação metodológica numa 
perspectiva sócio-histórica em que trabalhamos com o processo e não apenas com o produto da 
pesquisa, e na análise do discurso encontramos a coerência para a nossa investigação, esclarecida 
por Orlandi (2007, p. 91) quando compara outros tipos de análise com a análise de discurso: “(…) 
na Análise Linguística e na Análise de Conteúdo se trabalha com produtos e na Análise de Discurso 
com os processos de constituição (dos sujeitos e dos sentidos)”.

Levando em conta os elementos explicativos da Análise de Discurso e uma tentativa de 
sistematização melhor dos dados é que escolhemos a Análise Proposicional do Discurso que, para 
Pires (2008, p.86), “(…) resulta de tentativas, ensaiadas ao longo de dez anos de busca de um maior 
rigor científico na análise”.

Assim, como o próprio nome diz, a proposição é a unidade de análise do discurso.  E 
Pires (2008, p.92) esclarece ainda: Se ”falar é enunciar, as marcas do enunciador e da situação da  
construção  dos  enunciados  estão  presentes  no  discurso.  Adotar  como  unidade  de  análise  a  
Proposição é fugir das relações sintáticas para mergulhar na situação de quem fala e sobre o que 
fala”.

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nossos objetivos estavam voltados para: Identificar a inserção da disciplina Psicologia 
da Educação nos currículos de formação de professor; Refletir sobre as expectativas dos alunos em 
torno da disciplina Psicologia da Educação e os conteúdos trabalhados em contexto de sala de aula; 
Compreender  como  são  trabalhados  os  conteúdos  da  disciplina  Psicologia  da  Educação  pelo 
professor em sala de aula.

No entanto, nosso projeto esteve sem bolsista durante quase todo o primeiro ano. Só 
apenas  em junho de 2011 uma bolsista  começou a atuar  no projeto conseguindo coletar  dados 
apenas com os sujeitos do curso de Química da FANAT, Campus Central.

Os  dados  obtidos  serão  analisados,  discutidos  e  socializados  junto  aos  cursos  de 
licenciatura  da UERN. Neste  primeiro  momento,  a  análise  será realizada  apenas  nos cursos da 
FANAT, inicialmente no curso de Química.

CONCLUSÃO:

Como  não  conseguimos  aprovação  do  PROPEG/UERN  através  do  PIBIC  para  dar 
continuidade ao projeto no ano de 2011, os dados já obtidos serão analisados a partir de setembro 
do corrente. Além disso, a continuidade deste projeto, no âmbito da coleta de dados nos demais 
cursos de licenciatura da UERN, será analisada pelos componentes  do grupo de estudos e pesquisas 
em psicologia e educação inclusiva.
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A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA A PARTIR DAS NARRATIVAS DOS/AS DOCENTES 
DE DOUTOR SEVERIANO – RN 

 
Maria do Socorro Almeida Rêgo1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Débora Maria do 

Nascimento3; Leandro Gomes Silva4. 
 
  

RESUMO: Analisamos a formação de docentes de Doutor Severiano/RN, procurando evidenciar a relação entre teoria 
e prática no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem presentes em suas narrativas de 
vida/formação. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica, centrando-se no estudo dos seguintes referenciais: 
Brandão (2008), Freire (1996, 2005), Flick (2009), Imbernón (2006), Josso (2004), Nóvoa (1995), Pimenta (2008), 
Pineau (2006) e Zabala (1998); e documental, utilizando os seguintes materiais: 02 memoriais do PROFORMAÇÃO; 
01 memorial da disciplina Psicologia da Aprendizagem do Curso de Pedagogia; 52 questionários aplicados na Pesquisa 
“Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as 
do campo sobre relações de gênero e sexualidade” e 09 narrativas feitas no Projeto de Extensão: “Diálogos 
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvido no período de julho de 2009 a 
maio de 2011, como parte da pesquisa citada, permitindo-nos conhecer as experiências formadoras de 10 (dez) 
educadores/as severianenses. Encontramos poucos aspectos que tratam da relação teoria-prática na formação desses/as 
docentes nas narrativas do Projeto de Extensão. Já os memoriais do PROFORMAÇÃO apresentam elementos 
importantes para compreender a percepção das docentes sobre a articulação entre sua formação teórica e o 
desenvolvimento de sua prática pedagógica, como o memorial de Marques (2002) que relata o quanto o Curso de 
Pedagogia ajudou no redimensionamento de sua prática pedagógica, pois antes desenvolvia em sala de aula uma prática 
fragmentada e sem refletir sobre o impacto de sua ação para a realização de um ensino de qualidade. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Memoriais; Narrativas; Relação Teoria-Prática.    
 
 
INTRODUÇÃO 
  

O Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as 
educadores/as serranos/as” faz parte da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas 
serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações 
de gênero e sexualidade”, vinculada ao Núcleo de Estudos em Educação (NEEd), pertencente ao 
Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa Maria Elisa de Albuquerque Maia 
(CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Inicialmente, esses 
projetos tinham como arco de abrangência 04 municípios serranos: Doutor Severiano, Luiz Gomes, 
Portalegre e São Miguel. Contudo, em virtude da complexidade das ações desenvolvidas numa 
pesquisa que parte de processos de ação-formação (JOSSO, 2004; PINEAU, 2006), as atividades 
das primeiras etapas, compreendendo o período de julho de 2009 a maio de 2011, do Projeto de 
Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as” se 
concentraram no município de Doutor Severiano e Portalegre. Por esse motivo, embora no nosso 
plano de trabalho junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da 
UERN, tenhamos escolhido o município de Luiz Gomes, tivemos que redimensionar nosso lócus 
geográfico, e optamos pelo município de Doutor Severiano. 

                                                             
1 Aluna do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: socorro_ok4@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com (orientadora). 
3 Doutora em Educação e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
pedeboramar@yahoo.com.br (Co-orientadora). 
4 Aluno do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: leand_silva@hotmail.com. 
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Trazemos aqui os resultados da nossa participação nas ações desenvolvidas na Pesquisa 
“Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências 
formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, no município de 
Doutor Severiano. Essa participação compreendeu o período de agosto de 2010 até julho de 2011, 
momento que o plano de trabalho intitulado “Diálogos a partir das narrativas dos docentes tendo 
como foco a relação teoria-prática” foi formalizado junto ao PIBIC/UERN. É importante salientar 
que, em função de problemas pessoais e familiares, não foi possível participar ativamente das 
atividades da pesquisa5 o que dificultou uma sistematização mais acurada dos seguintes objetivos 
propostos no nosso plano de trabalho PIBIC: “- Refletir sobre as práticas docentes a partir das 
narrativas de vida (oral e escrita); - Investigar a relação teoria-prática dos docentes” (RÊGO, 2010).  

 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
A metodologia da nossa pesquisa proposta no plano de trabalho PIBIC, previa a 

participação nos encontros quinzenais com docentes participantes do Projeto de Extensão “Diálogos 
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, no município de Luiz 
Gomes, visando conhecer as experiências vividas pelos/as mesmos/as em seu percurso formativo e, 
principalmente, identificar aspectos sobre as práticas pedagógicas que estes/as utilizam no cotidiano 
escolar, bem como os arcabouços teóricos que as sustentam. Contudo, como já salientado na 
introdução deste texto, em função das ações extensionistas do Projeto se restringiram aos 
municípios de Doutor Severiano e Portalegre e pelas nossas limitações temporais e familiares, 
escolhemos o município com o menor número de participantes: Doutor Severiano. 

Para isso, realizamos uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, centrando-se no estudo 
dos seguintes aportes teóricos: Brandão (2008), Freire (1996, 2005), Flick (2009), Imbernón (2006), 
Josso (2004), Nóvoa (1995), Pimenta (2008), Pineau (2006) e Zabala (1998); e na análise dos 
seguintes materiais: 02 memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia pelo Programa Especial de 
Formação Profissional Para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do CAMEAM/UERN; 01 
memorial da disciplina Psicologia da Aprendizagem do Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN; 52 
questionários aplicados na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-
Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade” e 09 narrativas feitas no Projeto de Extensão: “Diálogos Autobiográficos: trilhas da 
formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvido no período de julho de 2009 a maio de 
2011, como parte da pesquisa citada, permitindo-nos conhecer diversos aspectos das experiências 
formadoras de 10 (dez) educadores/as severianenses, que serão discutidos nos próximos tópicos.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
A dificuldade encontrada na melhor articulação entre teoria e prática no contexto dos 

cursos de formação de professores/as já se tornou um jargão nas produções teóricas sobre formação 
e profissão docente, bem como no discurso de alunos/as do Curso de Pedagogia. Buscando clarear 
nossas percepções sobre esses aspectos, organizamos nosso texto nas seguintes partes: Em primeiro 
lugar, falamos sobre a formação docente, articulando-a aos dados do questionário aplicado com 
educadores/as do município de Doutor Severiano/RN, que nos permite fazer um breve perfil 
desses/as educadores/as. Em segundo lugar, tomando por base as experiências formadoras de 10 
educadores/as severianenses, discutimos a relação entre teoria e prática a partir da análise de 03 
memoriais e das narrativas de vida.  

No início da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar...” foi aplicado um 
questionário a todos/as educadores/as do município de Doutor Severiano/RN, contudo foram 
                                                             
5 A formalização do PIBIC foi apenas da aluna Maria do Socorro Almeida Rêgo, pois a participação do outro discente nas ações 
desta Pesquisa é esporádica e pontual, visto que no período da seleção do PIBIC (2010/2011) ele estava entrando na UERN. 
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recebidos apenas 52. Algumas respostas ficaram confusas ou mesmo em branco, dificultando a 
tabulação dos dados. Assim, observamos que os/as educadores severianenses, na sua maioria, são 
mulheres rurais, pois dos/as 50 respondentes, apenas 05 são do sexo masculino (Ver Gráfico 1). 
Destes, 03 vivem na Zona Urbana e 02 na Zona Rural. Já as 45 mulheres, 28 vivem na Zona Rural e 
apenas 17 na Zona Urbana (Ver Gráficos 1 e 4), totalizando 20 educadores/as vivendo na área 
urbana e 30 no meio rural. 

 

 
Gráfico 1 – Educadores/as Severianenses, segundo o sexo e o local de moradia, 2009/2010.  
Fonte: Silva (2010b, 2011b).  
 
35 dos respondentes dos questionários se encontram na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade (Ver 
Gráfico 2); desse total, apenas 04 são homens (ver Gráfico 3). 
 

 
Gráfico 2 – Educadores/as Severianenses, segundo a faixa etária, 2009/2010.  
Fonte: Silva (2010b, 2011b).  
 

 
Gráfico 3 – Educadores/as Severianenses, segundo o sexo e a faixa etária, 2009/2010.  
Fonte: Silva (2010b, 2011b).  
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Gráfico 4 – Educadores/as Severianenses, segundo a faixa etária e o local de moradia, 2009/2010.  
Fonte: Silva (2010b, 2011b).  

 
Quanto ao estado civil, 35 responderam que são casados/as, sendo 13 educadoras da 

Zona Urbana e 18 da Zona Rural. Já dos 04 educadores casados, apenas 01 residia na Zona Rural. 
Encontramos também 04 educadoras com união estável, sendo 03 da Zona Rural e 01 da Zona 
Urbana. Já as pessoas que estão solteiras são na maioria mulheres, visto que aparece nas respostas 
apenas um homem solteiro que vive na Zona Urbana. Das 08 educadoras solteiras a maioria vive no 
meio rural, já que apenas 02 responderam que vivem na cidade. Por último, temos uma educadora 
viúva morando na cidade. 

Os dados apontam um pequeno número de filhos/as entre os/as respondentes, visto que 
14 pessoas afirmaram possui um/a filho/as e 15 pessoas 02 filhos/as, e apenas uma disse ter mais de 
04 filhos/as. Esses/as filhos/as estão concentrados, em sua maioria, na faixa etária de 0 a 11 anos de 
idade e cursando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.   

O segundo aspecto que destacamos são as experiências formadoras de 03 educadores/as 
severianenses, tomando por base 02 memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia pelo 
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN; 01 memorial da disciplina Psicologia da Aprendizagem do 
Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN e 09 narrativas feitas no Projeto de Extensão: “Diálogos 
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvido no período de 
julho de 2009 a maio de 2011. Procurando evidenciar assim a relação teoria-prática presentes nessas 
narrativas formativas.  

 Para tanto, considerando os 02 memoriais e uma narrativa de vida dos/as professores/as 
do município de Doutor Severiano escolhidos, percebemos o quanto estes na atuação em sala de 
aula promoviam antes de ingressarem num curso superior uma prática docente fragmentada, 
tentando copiar práticas de professores/as com um ensino mecânico, que tiveram nos seus anos de 
escolaridade, nisso o trabalho não promovia avanços, tanto para eles/as como para os/as alunos/as 
que ficavam desmotivados/as, “a expressão tem um lugar proeminente, daí esse ensino ser 
caracterizado pelo verbalismo do mestre e pela memorização do aluno” (ZABALA, 1998, p. 14). 
Podemos observar tais pressupostos nas falas das professoras abaixo: 

  
Durante muitos anos a minha metodologia era fragmentada, pois procurava me espelhar nas 
professoras que tive no 1º grau, o que dificultava meu trabalho, isso porque eu não tinha um 
estilo próprio, ficava copiando procedimentos de outros professores, que nem sempre 
davam certo na prática em sala de aula [...] (MARQUES, 2002, p. 13).  
 

A concepção tradicional que permeou durante toda a minha escolarização, foi o que norteou minha ação 
docente. Infelizmente continuei repassando a metodologia tradicional de ensino, levando tudo pronto, com conteúdos 
repetitivos e acumulativos que eram absorvidos pelos alunos como verdades inquestionáveis [...] (NOGUEIRA, 2002, 
p. 06).  
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Então, podemos notar que os/as professores/as no início de sua formação docente não 
propiciavam uma prática que desenvolvesse múltiplas aprendizagens, possibilitando o 
desenvolvimento da reflexão e da criticidade dos/as alunos/as, ou seja, os/as mesmos/as não 
relacionavam a teoria e a prática apenas transmitiam os conteúdos com base no que estava posto no 
livro didático. Neste sentido, afirma Pimenta (2008, p. 134) que: “[...] é nesta relação entre a prática 
e a teoria que se constrói também o saber docente, que é resultado de um longo processo histórico 
de organização e elaboração, pela sociedade, de uma série de saberes, e o educador é responsável 
pela transmissão deste saber produzido [...]”. 

Mediante tal assertiva de Pimenta (2008), é notório perceber a importância do/a 
professor/a promover uma reflexão dos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula e também 
perceber os diferentes entendimentos dos/as alunos/as com relação aos conteúdos transmitidos, pois 
estes/as trazem das relações sociais estabelecidas fora do convívio escolar, conhecimentos que 
deverão ser levados em consideração no processo de ensino-aprendizagem. 

No decorrer das narrativas e memoriais das professoras vemos como houve um 
aprimoramento de suas ações em sala de aula quando começaram a buscar uma formação docente 
que impulsionou uma prática mais reflexiva e eficaz.  

 
Após ingressar no curso de Pedagogia senti a necessidade de mudanças na minha prática 
enquanto educadora, pois minha formação até então não me dava condição de desempenhar 
um trabalho mais produtivo, uma vez que havia uma divergência muito grande entre teoria 
e prática, pois apesar de trabalhar numa visão voltada para o construtivismo, a minha 
prática pedagógica ainda era arraigada numa teoria empirista na qual o professor atuava 
como transmissor do conhecimento e o aluno como um receptor de informações, que 
precisava ser atualizado, formando assim um sujeito passivo [...] (MARQUES, 2002, p. 
21).  
 
[...] a fundamentação teórica dos ensinos ministrados na graduação contribuiu muito para o 
redimensionamento do meu fazer pedagógico, compreendendo as condições gerais em que 
se produzem aprendizagem sob a ótica da concepção construtiva, apoiada em conteúdos 
que consistem em criar-se na sala de aula um ambiente em que o ensino e a aprendizagem 
exercem influência sobre o processo de desenvolvimento de cada indivíduo. (NOGUEIRA, 
2002, p. 06).  
 
Hoje, como especialista, sinto-me como uma rosa que desabrochou e se fez movimentar no 
tempo aproveitando cada brisa, cada vento, cada furacão para crescer e se transformar. 
Diante disso, pegando o ponto central da minha mandala e todas as suas folhas e/ou pétalas, 
me vejo nela como desabrochada, aberta a outras experiências e possibilidades ilimitadas. 
(FLOR6)  

 
Assim, é notório observar que as professoras ao buscarem uma formação permanente 

tiveram um avanço de forma significativa para que pudessem desenvolver conhecimentos 
profissionais, impulsionando assim, a inovação educativa de modo a possibilitar uma reflexão da 
ação realizada em sala de aula. Nesse sentido, segundo Imbernón (2006, p. 55) “A formação deve 
apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de modo a lhes permitir examinar 
suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho.”  

O/a educador/a ao estabelecer a relação teoria-prática pode promover no espaço de sala 
de aula momentos de inovação nos pressupostos pedagógicos, metodológicos e didáticos, só assim, 
ele/a pode transformar sua prática pedagógica, a partir de uma tomada de consciência de valores, 
significados ideológicos que são implicitamente transmitidos. Por isso, é papel primordial deste/a 
profissional, possibilitar um ensino que forme sujeitos críticos-reflexivos. Nessa perspectiva, 
conforme Pimenta (2008, p. 146) “[...] educar para e na reflexão é a tarefa essencial do presente, 

                                                             
6 Pseudônimo escolhido pela educadora durante as ações do Projeto de Extensão. 
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caso quisermos construir uma sociedade e uma humanidade distinta desta marcada radicalmente 
pela exploração [...]”.  

Diante disso, alguns saberes são necessários para uma boa prática docente, como 
diálogo, reflexão, criticidade, consciência do ser inacabado, respeito à autonomia do/a aluno/a, etc., 
dessa maneira, o/a educador/a precisa manter o estímulo à construção de novos conhecimentos em 
conjunto com os/as educandos/as, não acontecendo tais pressupostos a prática de ensino passa a ser 
meramente bancária com conhecimentos transmitidos de forma pronta como estão nos livros 
didáticos, como nos diz Freire (1996, p. 25): “O necessário é que, subordinado, embora, à prática 
„bancária‟, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e 
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o „imuniza‟ contra o 
poder apassivador do „bancarismo‟ [...].”  

Então, percebe-se que é muito relevante que o professor em sua prática pedagógica 
tenha um distanciamento do ensino bancário, pois este não propicia a autonomia dos/as alunos/as 
para desempenharem sua criticidade quanto à construção de novos saberes. Neste sentido, podemos 
analisar que uma prática docente numa perspectiva bancária não promove a dialogicidade entre 
professor/aluno, e a relação teoria-prática, que são primordiais à constituição de uma prática voltada 
à liberdade. Sendo assim, de acordo com Freire (2005, p. 213) “a teoria da ação antidialógica, que 
serve à opressão, e a teoria dialógica da ação, que serve à libertação”. E, respaldando-nos nos 
memoriais das professoras entendemos o quanto elas consideram relevante considerar os 
conhecimentos prévios que os alunos adquirem nas suas vivências cotidianas.  

 
Incentivo o aluno a desenvolver a capacidade de penetrar no mundo da aprendizagem 
através de projetos pedagógicos que enfocam problemáticas relacionadas com a vivência da 
comunidade local [...] (NOGUEIRA, 2002, p.).  
 
“[...] oportunizo traçar metas de trabalho condizentes com a minha nova postura, voltada 
para o desafio de uma educação mediadora, viabilizando ao educando a construção do seu 
próprio conhecimento [...]” (CAJUEIRO).  

 
Nesta perspectiva, um ensino baseado num paradigma reflexivo sobre o fazer educativo 

contribui à melhoria das práticas docentes para que estas sejam um horizonte facilitador na 
construção de novas realidades com a utilização de métodos educativos inovadores e podendo 
formar indivíduos preparados para uma cidadania responsável, com cidadãos exercendo seus 
direitos e deveres numa sociedade democrática e participativa. Desse modo, afirma Zabala (1998, p. 
13) “provavelmente a melhoria de nossa atividade profissional, como todas as demais, passa pela 
análise do que fazemos de nossa prática e do contraste com outras práticas [...]”.  

Enfim, com as narrativas e os memoriais analisados ficou evidente que os/as 
professores/as no início de suas atuações em sala de aula promoviam uma prática mecânica, devido 
não terem uma formação docente eficaz, mas com o decorrer do tempo conseguiram obter uma 
formação que contribui para refletir e redimensionar suas práticas docentes com mais inovação, 
interatividade entre teoria-prática e, além disso, tornou-os sujeitos mais críticos e reflexivos.   

Assim, segundo Brandão (2008, p. 76) “esse projeto de formação interdisciplinar 
traduz-se na articulação das bases teóricas entre alguns dos saberes disciplinares das ciências 
humanas [...]”. 

   
CONCLUSÃO 
  

Portanto, as experiências formadoras dos/as professores/as do município de Doutor 
Severiano, deixam evidente as mudanças ocorridas nas práticas dos/as educadores/as no decorrer do 
tempo, que modificaram as vidas pessoais e profissionais dos/as mesmos/as, visto que no início de 
suas profissões a práxis utilizada em sala de aula era inadequada, por não promover a construção de 
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conhecimentos para os/as alunos/as de forma interativa, reflexiva, mas ao buscarem uma formação 
puderam aperfeiçoar suas atuações e práticas pedagógicas, podendo assim realizar uma melhor 
articulação entre teoria e prática e propiciando um ensino mais dinâmico e qualitativo.  
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A TECNO-PSICOSFERA DA VIOLÊNCIA NO ALTO OESTE POTIGUAR NO PERÍODO 
DE 2005-2009 

 
Miquéias Virginio da Silva1; Rosalvo Nobre Carneiro2 

   
 

RESUMO: Propõe-se analisar a violência no Alto Oeste Potiguar por meio de sua configuração espacial no período de 
2005 a 2009 levando em consideração os principais tipos de ocorrências criminais, bem como suas causas e efeitos, 
além de sua evolução socioespacial. Para tanto, utilizou-se dos check-ups policiais fornecidos pelo 7º Batalhão de 
Polícia Militar “Coronel André Fernandes”, situado no município de Pau dos Ferros – RN, cujos dados foram tabulados 
e transformados em gráficos no Excel. A problemática da violência no Alto Oeste Potiguar no período de 2005 a 2009 
respaldam-se nas análises das ocorrências de níveis mais elevados como embriaguês e desordem, acidentes de veículos 
com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com mortes de pessoas, tentativa de homicídio e 
homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio. Explicando-se por aspectos econômicos, sociais e 
políticos, bem como por questões de (in) segurança representada pela sensação de medo e intranqüilidade social, a 
violência no Alto Oeste Potiguar reflete a necessidade de se pensar em uma tecno-psiscosfera como um fator que 
proporcione aos espaços públicos e/ou privados da humanidade significativas transformações em suas estruturas, além 
de diversas configurações no cotidiano da população que em meio a emblemáticas periculosidades de insegurança, 
medo e violência passam a inserirem em seu contexto humanitário mecanismos tecnológicos como forma de certificar 
não apenas sua autoconfiança, mas, tão somente uma segurança mais eficaz, sendo a mesma traduzida por suas 
idealizações de que somente desta maneira poderão sentir-se mais seguros e protegidos.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Alto Oeste Potiguar; Tecno-Psicosfera; Violência.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Considerada como algo intrínseco a vida humana, a violência apresenta-se como um dos 
problemas sociais de mais preocupação no contexto social, pois atualmente a existência da 
criminalidade-violência tem estado presente em várias esferas regionais ocasionando por sua vez 
reais transformações nos cenários de vida da humanidade, pois conforme afirma Waiselfisz (2010, 
p. 13) “O contínuo incremento da violência cotidiana configura-se como aspecto representativo e 
problemático da atual organização da vida social, especialmente nos grandes centros urbanos, 
manifestando-se nas diversas esferas da vida societal”. 

Considerando tal realidade, convém-nos ressaltar que demarcada por uma 
heterogeneidade e significativa diferenciação a violência no Alto Oeste Potiguar (Figura 01) que 
segundo Carneiro et. al (2010, p 03) “não figura nas divisões oficiais do IBGE para o estado do Rio 
Grande do Norte, mas que é bastante utilizada pelo governo estadual em sua articulação político-
administrativa” explica-se por seus aspectos sociais, políticos e econômicos que determinam a 
existência maciça da criminalidade nesta região, 

Além das questões relacionadas ao medo, insegurança e segurança dos indivíduos 
potiguares como algo unido a sua vivência humana e social que por sentirem-se ameaçados e 
amedrontados por estes fatores determinantes de pavor grupal, revestem não somente suas vidas 
mas também os seus espaços de mecanismos que ocasionem mudanças em seus atos e laços afetivos 
passando a serem dependente de estruturas tecnológicas incorporadas a seus ideais além de prisões 
em suas respectivas mentalidades criando deste modo uma idéia psíquica em um panorama 
atemorizante que inspire comportamentos práticos gerando assim uma certeza de que somente desta 
forma poderão garantir sua proteção e enfim se sentirem mais seguros.  

 

                                                 
1 Discente do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus CAMEAM, UERN. E-mail: 
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2  Doutor em Geografia, docente do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus 
CAMEAM, UERN: E-mail: rosalvonobre@uern.br. 
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Objetiva-se compreender a violência nesta região do Rio Grande do Norte no período de 

2005-2009 considerando sua diferenciação espacial nos municípios respaldando-se nas variações de 
ocorrências criminais na região em estudo retratadas pelos casos de embriaguês e desordem, 
acidentes de veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com 
mortes de pessoas, tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e 
suicídio.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Formado por 36 municipios, o Alto Oeste Potiguar que em conformidade com Carneiro 

(2009, p, 01) “é uma sub-região do Rio Grande do Norte cuja economia de base é a agropecuária, 
destacando-se como pólo sub-regional o município de Pau dos Ferros, nas atividades de comércio e 
serviços”. Um estudo sobre sua composição e formação com relação à situação da violência neste 
espaço regional revela que o Alto Oeste Potiguar contém em sua configuração a presença de três 
companhias militares, sendo elas representadas pelos municipios de Pau dos Ferros, Patu e 
Alexandria, que registram em suas sedes municipais um total de 24 ocorrências criminais que por 
sua vez esboçam o contexto da criminalidade nesta esfera do Rio Grande do Norte.  

As análises da violência no Alto Oeste Potiguar respaldam-se no período de 2005 a 
2009, tendo por base os check-ups policiais cedidos pelo Batalhão Coronel André Fernandes, 7º 
Batalhão de Polícia Militar, situado no município de Pau dos Ferros – RN cujos dados passaram por 
tabulações e transformações em gráficos no Microsoft Office Excel, podendo desta forma 
identificar os casos de mais representatividade como os de embriaguês e desordem, acidentes de 
veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com mortes de pessoas, 
tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para Silva (1999, p. 115) “Nas últimas décadas, as mais variadas manifestações de 
violência física têm-se colocado na percepção social, com crescente intensidade, como um dos 
principais problemas da vida da sociedade”. Nesse sentido, compreendemos que a violência se 
comporta com autêntica pluralidade nos espaços humanos e sociais e que por se tratar de uma 
“doença devastadora” traz a sua densidade populacional à obrigatoriedade de se conviver com esta 

Figura 1: Alto Oeste Potiguar: Localização Geográfica 
Fonte: Base Cartográfica SPRING 5.0 
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insensata calamidade que nos transcorrer dos tempos vem encontrando cada vez mais lugar mesmo 
apresentando em sua essência não somente reais elevações, mas também possíveis declínios. Com 
base nesta ressalva procura-se perceber os desenvolvimentos e regressos socioespaciais dos 11 tipos 
de ocorrências criminais com mais proeminência na região do Alto Oeste Potiguar no período de 
2005 a 2009 (Figura 2). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma análise do período de 2005-2009 revela uma acentuada oscilação com relação à 

evolução dos principais tipos de ocorrências criminais no Alto Oeste Potiguar com exceção do 
período de 2006-2007, tornando-se assim perceptível que a violência presente nesta região, a cada 
ano tem apresentado declínios e elevações, além de estabilidades. 

Observando o ano de 2005 com 3458 percebemos um alto nível de ocorrências 
criminais nesta região se comparado ao ano seguinte de 2006 com 2847, o que torna perceptível 
uma representativa redução nos índices criminais. 

Com relação ao ano de 2007 cuja evolução dos principais tipos de ocorrências 
selecionadas chegam a um total de 2937, nota-se que a criminalidade na região volta a ter uma 
elevação em seu nível, o que nos implica ressaltar que o índice de violência na região tem 
encontrado um forte espaço, e que a mesma encontra-se ligada a ações de tradições hodiernas 
trazendo subsídios para o aprimoramento das práticas deste problema que em conformidade com 
Carneiro (2009, p 03-04) “[...] revela uma tendência aos casos ligados a questões modernas se 
expandirem socioespacialmente”. 

Por fim, observa-se que o ano de 2008 apresentando um total de 2368 se colacionado 
com o ano de 2009 cuja criminalidade tem sofrido um processo de evolução em seus índices com 
2912, tem apresentado de forma compreensível não somente um representativo movimento de 
oscilação como comparado aos anos anteriores, mas também o surgimento de determinadas causas 
presentes neste pólo regional que levaram a este aumento estando às mesmas ainda a se desvendar.    

Deste modo, verificou-se que no período de 2005 a 2009 os 11 tipos de ocorrências 
criminais com mais expressividade na região foram os casos de embriaguês e desordem, acidentes 
de veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com mortes de 
pessoas, tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio 
(Figura 03). 

Durante o período em análise registrou-se um valor absoluto de 14.632 ocorrências 
criminais com mais representatividade na região do Alto Oeste Potiguar que por sua vez dominaram 
os tipos violentos com elevados níveis de ocorrências os casos de embriaguês e desordem com 
10.959 ocorrências no total, seguido por acidente de veículos com danos materiais com 1.045 
ocorrências registradas. Em seguida, totalizando mais de 400 ocorrências durante este período têm-
se os casos de lesão corporal com 485 registros e acidente de veículos com lesão corporal, com 450, 

Figura 2: Alto Oeste Potiguar-RN: Evolução dos Principais Tipos de Crimes Selecionados (2005-2009) 
Fonte: Adaptado dos checkups do 7° Batalhao de Policia Militar do Rio Grande do Norte, 2005-2009 

 

Alto Oeste Potiguar - RN: Evolução dos Principais Tipo de Crimes Selecionados (2005-2009)

3458

2847 2937

2368

2912

0

700

1400

2100

2800

3500

4200

2005 2006 2007 2008 2009

Anais do VII SIC 389

ISBN: 978-85-7621-031-3



o que se entende segundo Carneiro (2009, p 01) que a “violência na “tromba do elefante” se liga em 
sua grande maioria a tradição ao passo que a difusão socioespacial do uso de veículos automotivos 
demonstra a expansão de acidentes de trânsito, ligados, portanto, à modernidade”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apresentando mais de 300 ocorrências criminais destacam-se os casos de tentativa de 
homicídio com 377 registros, seguidos pelas ocorrências de furto que por sua vez constataram em 
sua representação um total de 316 ocorrências. Com mais de 200 ocorrências apresentaram-se os 
casos de homicídio com 291 registros e os casos de acidente de veículos com morte de pessoas com 
207, o que em consonância com Waiselfisz (2010, p 10) pode-se compreender que “[...] Da mesma 
forma que a virulência de uma epidemia é indicada, frequentemente, pela quantidade de mortes que 
origina também a intensidade nos diversos tipos de violência guarda relação com o número de 
mortes que origina”. E por fim, com um total acima de 100 ocorrências encontram-se os casos de 
vias de fato, roubo e suicídio que aparecem logo em seguida com 197, 196 e 109 casos 
respectivamente. 

Composta por três complexos militares localizados nos municípios de Pau dos Ferros, 
Patu e Alexandria, o Alto Oeste Potiguar ainda encontra-se vítima do alto índice de criminalidade 
por motivo dos sistemas de segurança presentes na região se caracterizar de forma precária, 
ocasionando de certa forma tomadas de decisões por parte de sociedade em aceder a diversas ações 
elementares que por sua vez possam garantir a tranqüilidade e até mesmo a proteção da mesma. 

Com isso entende-se que a massa populacional desta região do Rio Grande do Norte, 
abraça em seu convívio e vida social determinados aspectos que fazem dos mesmos prisioneiros de 
suas próprias consciências e ações cotidianas. A população da região do Alto Oeste Potiguar, 
principalmente onde os índices de criminalidade são mais intensificados, sente-se ameaçada em 
levar uma vida cotidiana em suas próprias cidades por motivo do alto índice de criminalidade que 
os amedrontam rotineiramente. Concernente a isso Bauman (2008, p 15) lembra-nos que “[...] No 
ambiente líquido-moderno, contudo, a luta contra os medos se tornou tarefa para a vida inteira, 
enquanto os perigos que os deflagram – ainda que nenhum deles seja percebido como 
inadministrável – passaram a ser considerados companhias permanentes e indissociáveis da vida 
humana [...]. 

A sensação de medo presente não somente na vida da população, mas, também em seu 
estado psíquico que Carneiro (2009, p, 12) denomina de “psicosfera da insegurança” decorre do 
elevado nível de violência nas cidades o que os impossibilita a ter uma real liberdade em suas 
atividades humanas como cidadãos de bens limitando-se em seus próprios espaços particulares e 
restringindo de certa forma sua liberdade aderindo por este motivo a implementos de seguranças 
aprimorados e privados que possam, conforme suas idealizações garantir sua segurança, ajustando-

Alto Oeste Potiguar - RN: Total Geral dos Principais Tipos de Ocorrências Selecionadas (2005-2009)
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se a idéia de que “à medida que o homem aumenta o seu poder sobre a natureza, diminui o medo 
que sente dela [...]” (TUAN, 2005 p, 16). 

Neste ensejo, convém-nos atentar para a necessidade de refletirmos o problema da 
violência no Alto Oeste Potiguar considerando a existência de uma tecno-psicosfera como um fator 
de relutante importância na redefinição dos espaços da sociedade sejam eles públicos e/ou privados, 
o que em conformidade com Carneiro (2009, p, 12) entendemos que “cada vez mais a sociedade 
investe na construção de uma tecnosfera da segurança privada, isto é, um conjunto de tecnologias 
particulares utilizadas com o objetivo de reconstituir a sensação de segurança, resultante da 
deficiência da tecnosfera da segurança pública ou o conjunto de tecnologias do Estado utilizadas 
pelo aparato policial para garantir a sensação de segurança da população”. 

Entendendo o contexto da criminalidade com relação à existência de uma tecno-
psicosfera é traduzir o viés de compreensão que atualmente a sociedade frente a esta situação de alta 
gravidade tem procurado transformar os seus espaços, além de suas vidas acoplando em suas 
realidades mecanismos oriundos de processos tecnológicos com o objetivo de assegurarem a sua 
paz social e auto confiança, bem como repensarem na certeza de que somente desta forma podem-se 
sentir-se mais seguros e protegidos. 

Por meio da dinamização da sensação de medo enfrentada e sentida pela sociedade nos 
centros urbanos e a partir do momento em que essa sociedade alcança a certeza de que os 
criminosos refreiam em suas estruturas edificações tecnológicas, cada vez aumenta a veracidade por 
parte da coletividade humana que os sistemas de segurança ainda se encontram muitas vezes em 
estado precário, pois os criminosos passam a ter mais domínio do que o próprio militarismo, o que 
denota o significado e a importância em dizer que “[...] As pessoas são a nossa maior fonte de 
segurança, mas também a causa mais comum de nosso medo [...]” (TUAN, 2005, p. 14). 

Conforme Vasconcelos, Sá (2007, p. 252) “hoje vivemos numa sociedade em que o 
medo parece estar mais arraigado e ambientado no fazer/viver cotidiano das pessoas”. A causa da 
violência e a percepção do medo ao determinar a existência de uma psicosfera da insegurança 
conduzem os indivíduos a uma espécie de consumo que os levam a arquitetar em suas residências e 
até mesmo em seus espaços instrumentos de amparos que os restrinjam de exercer suas vidas e suas 
relações com ela mesma e que a partir dessa implementação a mesma se torne responsável em 
redefinir seu espaço, além de construir para si própria um ambiente restrito, porém protegido. 

Ao se pensar em violência tem-se a necessidade de assimilar esta questão ao contexto 
capitalista pela “base econômica” Minayo (2006, p. 131) que a mesma representa no âmbito da 
criminalidade, isso, por ser ele o maior condutor do aumento dos atos delinqüentes nos centros 
urbanos até então, o que não nos implica dizer que mesmo estando presente nas diversas classes 
sociais, a violência ainda promove a exclusão social, e tal fato, define que, por pertencerem a 
classes de baixo poder aquisitivo os indivíduos nela inseridos procuram no campo da criminalidade 
e da violência um meio de garantir sua estabilidade sem ao menos levarem em conta que ao estarem 
imbuídos neste universo automaticamente promovem a ampliação das disparidades sociais, além do 
alto desemprego e acentuadas desventuras. É neste sentido que Silva e Silva (2008, p. 361) 
explicam que: 

 
Num mundo onde a violência precede de causas e produz conseqüências, a 
princípio tem-se como fator causal a desigualdade social, e como conseqüência 
tem-se a miserabilidade, desemprego, fome, destituição de educação, privação a 
saúde e boas condições de vida, violência, entre outras [...] – são elementos que 
propiciam a disseminação da violência. 

 
No entanto, convém-nos considerar que tanto a violência como o medo e a (in) 

segurança são fatores representativos que mostram o quanto à problemática da violência e 
principalmente da segurança da sociedade precisam ser revistas, pois a partir do momento em que 
esses fatores são observados e ao mesmo tempo presenciados pela sociedade, provoca na mesma 
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sensação de amedrontamento e preocupação, fazendo desta forma com que as pessoas deixem suas 
ativações como sujeitos e passem a depender de mecanismos que proporcionem uma certeza de 
seguridade e tranqüilidade humana e social.  
 
CONCLUSÃO 
 

Por explicar-se através de seus fatores econômicos, políticos e socioculturais, a situação 
da violência no Alto Oeste Potiguar encontra-se conectada a ações modernas que revelam nos 
indivíduos de seu universo regional urbano verdadeiras transformações em seu convívio, por sentir-
se ela ameaçada e vitimada por este tão grave problema social.   

Compreende-se assim, que, por apresentar-se de forma diferenciada, a violência nesta 
região do Rio Grande do Norte comporta-se como uma grave problemática que não somente tem 
trazido à sua densidade populacional uma amplitude de insegurança e receio, mas ao mesmo tempo 
tem transformado os espaços privados e/ou públicos da sociedade que por esta razão torna-se 
aprisionada em seus ideais e práticas ante esta esfinge societal, entendendo desta forma que a idéia 
entre tecnosfera da segurança e psicosfera da insegurança traduz a realidade de nossa região por 
parte de seus indivíduos como forma de aforar sua autoconfiança e elevar a sensação de seguridade. 

Neste ensejo, buscou-se revelar que a violência ainda encontra-se presente não somente 
na região do Alto Oeste Potiguar, mas também nas mais diversas áreas regionais ligando-se por sua 
vez ao sentimento de medo e a sensação de insegurança trazida pela existência do alto índice de 
criminalidade prestando desta forma significativas evoluções em seus aspectos característicos, o que 
pode ser observado pelos casos de mais representatividade como as ocorrências de embriaguês e 
desordem, acidentes de veículos com danos materiais, lesões corporais e com mortes de pessoas, 
tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio, que 
representam por sua vez, a configuração espacial da violência nesta região. 

Entretanto, vale ressaltar que os estudos referentes a violência e criminalidade enquanto 
nos traduzem a importância de atentarmos para futuros estudos sobre sua natureza envolvendo 
respectivas temáticas presentes em nosso universo estando às mesmas associadas a nossa realidade, 
tendo em vista que seus estudos necessitam cada vez mais de pesquisas e aprofundamentos para 
melhor se entender a existência da violência em nosso meio. 

O estudo trouxe-nos uma nova roupagem de conhecimento e entendimento referente ao 
comportamento da violência em nossa região, levando-os a compreender que se trata de um 
fenômeno social atrelado ao nosso espaço vivido seja ele, público e privado, bem como nos 
impossibilita também a chegarmos a tais conclusões concretas e imediatas que objetivem sanar as 
causas e conseqüências deste tão grave problema.  
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A UERN E A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORAS/ES  
PARA O USO INTEGRADO DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

 
Luiz Henrique Pereira Júnior1; Guilherme Paiva de Carvalho Martins 

 
RESUMO: A pesquisa tratou da experiência da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) com a 
capacitação de professoras/as da rede pública de ensino para o uso integrado de mídias no cotidiano escolar, tendo como 
objeto de análise o Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, curso de extensão na modalidade de 
educação a distância (EAD) ofertado em parceria com a extinta Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 
Educação – SEED/MEC. O referido Curso é subdividido em três ciclos, o Ciclo Básico, o Ciclo Intermediário, ambos 
em nível de extensão, e o Ciclo Avançado, em nível de especialização. O enfoque da pesquisa foi o Ciclo Intermediário, 
realizado no período de março a setembro de 2010. O estudo mostrou que cursos de formação continuada têm 
contribuído para mudanças nas práticas pedagógicas, além de motivarem a reflexão sobre a incorporação de tecnologias 
de comunicação no âmbito da educação básica. Entre os fatores analisados na pesquisa, destacamos os índices de 
desistência, evasão e concluintes do Curso, a avaliação do material didático pelas/os alunas/os e as mídias mais 
utilizadas por elas/eles. A partir da pesquisa observamos que os índices de desistência e evasão são mais altos no Ciclo 
Básico enquanto no Ciclo Intermediário há um número maior de concluintes. Além dos aspectos mencionados, a 
pesquisa evidenciou que as mulheres são a maioria das/os alunas/os atendidas/as pela UERN no Programa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: mídias; tecnologias; educação; práticas pedagógicas. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O acesso à educação tem sido uma conquista vivenciada em todo o mundo no decorrer 

dos séculos. Embora as escolas ficassem localizadas nos grandes centros urbanos, as pessoas que 
outrora não tinham oportunidades de receber uma formação mais adequada por causa de diferenças 
econômicas, étnicas, de gênero, de deslocamento etc., podem ter agora acesso à educação, pois com 
o aperfeiçoamento dos meios de comunicação há inovações nas metodologias de ensino. É o que 
pode ser observado, por exemplo, na educação a distância (EAD), uma modalidade educacional em 
que professores/as e alunos/as interagem não pela forma tradicional, ou seja, em um mesmo espaço 
físico, mas através de Tecnologias de Comunicação como a escrita, a correspondência, a 
telecomunicação, o rádio, a TV, o vídeo, a internet, etc.. Incorporando os avanços tecnológicos, a 
EAD propicia a democratização da educação, mas também é direcionada pelo interesse capitalista 
de comercialização dos serviços educacionais (GUARANYS; CASTRO, 1979; MARTINS, 2010). 

 Aretio (1999) distingue três momentos da EAD em âmbito mundial de acordo com os 
materiais didáticos e tecnologias utilizadas por cada um. Assim, pode-se intuir que o 
desenvolvimento de metodologias na modalidade de EAD tem uma relação com as inovações nos 
meios de comunicação (MARTINS, 2010). Segundo Aretio (1999), o primeiro momento da EAD 
foi marcado pelo uso da correspondência onde o papel impresso era transladado via correios. A 
multimídia (vídeo, áudio e textos) inaugurou o segundo momento com o uso do rádio e da televisão. 
O terceiro e último momento (vivenciado atualmente) tem sido caracterizado pela utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s), como é o caso das telecomunicações, da 
multimídia, da comunicação via satélite, da internet e da televisão digital, como também pela 
utilização do computador pessoal. 

Preocupado com a formação continuada de professoras/es da educação básica da rede 
pública de ensino e com a incorporação das TIC´s no cotidiano escolar, a extinta Secretaria de 
Educação a Distancia do Ministério da Educação – SEED/MEC, em parceria com as universidades 
públicas de todo Brasil, com as secretarias de educação estaduais e com o Fundo de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, lançou em todo o território nacional, em 2005, o Programa 
de Formação Continuada Mídias na Educação. O referido Programa visa incentivar o uso de 
                                                 
1 Graduando em Filosofia pela UERN, Departamento de Filosofia, FAFIC. 
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diferentes mídias (Material impresso, rádio, TV e informática) nas práticas pedagógicas. O 
Programa é formado por três níveis: Ciclo Básico, com carga horária de 120 horas/aula, Ciclo 
Intermediário, com carga horária de 60 horas/aula, e Ciclo Avançado em nível de especialização.  

O Mídias na Educação segue o modelo da EAD. Os conteúdos são produzidos pelas 
universidades que fazem parte do Programa e estão disponíveis na internet através da plataforma e-
Proinfo para as instituições de ensino superior que fazem parte da parceria e no site do MEC. O 
referido Programa tem capacitado professoras/es em todo o país e é uma realidade também no Rio 
Grande do Norte por meio da UERN e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  

O objetivo da presente pesquisa foi analisar a experiência da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – UERN na EAD através do Programa Mídias na Educação, desenvolvido 
pelo Núcleo de Educação a Distancia – NEAD. Como objetivos específicos, a presente pesquisa 
buscou verificar se ocorreram mudanças nas práticas pedagógicas a partir da incorporação de 
conhecimentos sobre o uso integrado de mídias na educação, identificar as mídias mais utilizadas 
pelas/os professoras/es, o perfil socioeconômico das/os alunas/os e a avaliação que elas/eles fazem 
do Curso. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Por tratar-se de uma temática que envolve a experiência de uma Instituição de Ensino 

Superior pública com um programa de formação continuada de professoras/es da educação básica 
na modalidade de EAD e com o uso de tecnologias de comunicação nas práticas educacionais, 
optamos, na pesquisa, por uma metodologia que conciliou métodos quantitativos com a abordagem 
qualitativa. Os procedimentos metodológicos quantitativos propiciaram uma visão acerca da 
avaliação do Curso e do perfil das/os alunas/os. A abordagem qualitativa permitiu observarmos 
aspectos subjetivos concernentes ao modo como elas/eles avaliam o Curso. 

Para alcançar sua finalidade, a pesquisa foi dividida em três partes. A princípio, foram 
analisados os percentuais de evasão e desistência das/os professoras/es matriculadas/os no Ciclo 
Básico e Intermediário, tanto em nível nacional (nas diversas universidades do país) como regional 
(UERN). A segunda parte da pesquisa se deu através de um questionário aplicado em uma turma de 
122 professoras/es concluintes da 3° oferta do Ciclo Intermediário, durante os meses de setembro e 
outubro de 2010, onde as/os mesmas/os avaliaram individualmente o Curso. As/os alunas/os 
residem nos municípios de Natal, Mossoró, Alexandria, São Miguel, Antônio Martins, Luís Gomes, 
Rodolfo Fernandes, Lucrécia, Martins, Felipe Guerra, Rafael Godeiro, Tenente Ananias, Brejinho, 
Ceará-Mirim, Pilões, Umarizal, Apodi, Boa Saúde, Guamaré, Lucrécia, João Câmara, Itajá, Serrinha 
dos Pinhos, José da Penha, Assu, Currais Novos, São Pedro e São Miguel do Gostoso. Além da 
avaliação do material didático do Curso, o questionário visava levantar o perfil socioeconômico e 
identificar as dificuldades enfrentadas pelas/os alunas/os no decorrer das atividades de ensino-
aprendizagem. O questionário era de caráter opcional e foi enviado via e-mail para as/os alunas/os. 
Do total de 122 estudantes, 65 responderam o questionário. A partir daí, os dados foram coletados e 
analisados. Portanto, a amostra é composta por 65 sujeitos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Primeiramente, é preciso frisar que, para efeito de análise, concebemos as tecnologias 

de comunicação como mídias. No estudo, definimos o rádio, o material impresso, a TV e as 
tecnologias digitais como meios de comunicação ou mídias de variados formatos.  

Com relação aos percentuais de evasão e desistência, os resultados que apareceram em 
nível nacional, praticamente se confundem com os da UERN. Por evasão, entende-se as/os 
alunas/os que foram matriculadas/os, mas que interromperam os estudos no percorrer do curso por 
motivos diversos. Os percentuais de desistência, compreendem as/os alunas/os que foram 
matriculadas/os, mas que nunca tiveram acesso ao ambiente virtual de aprendizagem do Curso. A 
pesquisa foi feita a partir do banco de dados disponibilizado no site do MEC compreendendo as três 
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ofertas dos Ciclos Básico e Intermediário, o qual revelou os seguintes resultados: 
 

Tabela 1 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Básico em nível nacional – 2005 a 2010 
 

Oferta Matrículas Concluintes Desistentes Evadidos 
1ª oferta 9.922 

(100 %) 
4.878 

(49.16%) 
1.786 
(18%) 

3.258 
(32.84%) 

2ª oferta 16.811 
(100 %) 

7.613 
(45.29%) 

3.057 
(18.18%) 

6.141 
(36.53%) 

3ª oferta 26.043 
(100 %) 

10.293 
(39.52%) 

7.876 
(30.24%) 

7.874 
(30.23%) 

Total 52.776 
(100%) 

22.784 
(43,17%) 

12.719 
(24,10%) 

17.273 
(32,73%) 

Fonte: SGQA/MEC (Sistema de Gestão Questionário de Avaliação, 2010) 
 
No tocante à experiência da UERN, apresentamos dados sobre matrículas, concluintes, 

desistentes e evadidas/os na 1ª, 2ª e 3ª oferta do Programa Mídias na Educação: 
 

Tabela  2 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Básico UERN  – 2007 a 2010 

Oferta Matrículas Concluintes Desistentes Evadidos 
1ª oferta 97 

(100%) 
35 

(36,08%) 
27 

(27,84%) 
35 

(36,08%) 
2ª oferta 400 

(100%) 
176 

(44,00%) 
0 

(0%) 
224 

(56,00%) 
3ª oferta 459 

(100%) 
183 

(39,87%) 
0 

(0%) 
276 

(60,13%) 

Total 956 
(100%) 

394 
(41.21%) 

27 
(2.82%) 

535 
(55,96%) 

Fonte: SGQA/MEC (Sistema de Gestão Questionário de Avaliação, 2010) 
 

Os índices de evasão e desistência apresentados nos relatórios pelas instituições 
apresentam razões tanto internas como externas ao Curso, tais como: dificuldades em utilizar o 
computador e demais TIC´s, o não entrosamento com o sistema EAD, ou seja, falta de costume com 
essa nova modalidade, estando as/os alunas/os sempre presos ao modelo tradicional de escola, renda 
salarial baixa, o que impede muitas vezes de possuir computador, internet, etc., jornada de trabalho 
muito extensa, o que deixa o profissional tanto mais ocupada/o como também cansada/o e sem 
tempo para estudo, pouca formação acadêmica, situação familiar, idade, estado civil entre outros 
motivos. Segundo a pesquisa realizada com as/os professoras/es da rede pública que participaram 
do Curso, a maioria das motivações está nas justificativas mencionadas. 

 
Tabela 3 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Intermediário em nível nacional – 2005 a 2010 

Oferta Matrículas Concluintes Evadidos Desistentes 
1ª oferta 4.447 

(100%) 
2.962 

(66,61%) 
493 

(11,09%) 
992 

(22,31%) 
2ª oferta 6.443 

(100%) 
4.442 

(68,94%) 
1.081 

(16,78%) 
920 

(14,28%) 
3ª oferta 8.164 

(100%) 
5.860 

(71,78%) 
1.085 

(13,29%) 
1.219 

(14,93%) 
Total 19.054 

(100%) 
13.264 

(69,61%) 
2.659 

(13,96%) 
3.131 

 (16,43%) 
 
A seguir apresentamos os dados referentes ao Ciclo Intermediário ofertado pela UERN 

no período de 2007 a 2010: 
 
 
 
 

Tabela  4 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Intermediário UERN  – 2007 a 2010 

Oferta Matrículas Concluintes Desistentes Evadidos 
1ª oferta 35 

(100%) 
27 

(77,14%) 
0 

(%) 
8 

(22,86%) 
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2ª oferta 169 
(100%) 

135 
(79,88%) 

0 
(%) 

34 
(20,12%) 

3ª oferta 227 
(100%) 

122 
(53,74%) 

45 
(19,82%) 

60 
(26,43%) 

Total 431 
(100%) 

284 
(65.89%) 

45 
 (10.44%) 

102 
(23.67%) 

Fonte: SGQA/MEC (Sistema de Gestão Questionário de Avaliação, 2010) 
 

Nas tabelas 3 e 4, pode-se observar que os índices de evasão e desistência nas três 
ofertas do Ciclo Intermediário caíram consideravelmente tanto na UERN como no restante do país. 
Porém, deve-se levar em conta que enquanto no Brasil foram matriculadas no Ciclo Básico 52.776 
pessoas, das quais concluíram apenas 22.784, no Ciclo Intermediário foram matriculadas apenas 
19.054 das quais concluíram 13.264. Ou seja, todas as pessoas que realizaram o Ciclo 
Intermediário, já haviam passado pelo Ciclo Básico e por isso além de serem em número menor, já 
estavam habituadas/os ao Programa Mídias na Educação e ao sistema de EAD. Outro fator 
determinante para que os índices de evasão e desistência fossem baixos é que a maioria das pessoas 
que permaneceram desde o início do Curso estavam mais motivadas para continuar no programa. 

Após a análise dos dados quantitativos de evasão e desistência, foram analisadas as 
experiências individuais dos mesmos 227 participantes da 3ª oferta do Ciclo Intermediário na 
UERN, através da realização de um fórum e de uma enquete disponível no ambiente virtual de 
aprendizagem, a plataforma e-proinfo, o qual propunha o seguinte questionamento: A formação para 
o uso de mídias na educação influenciou a sua postura em sala de aula? A enquete constatou que 
79% das/os professoras/es responderam que mudaram bastante no exercício da docência a partir da 
realização do Curso. 

Quanto ao fórum, que pretendia analisar qualitativamente a experiência dos 
professoras/es à luz do resultado da enquete, as respostas foram dadas predominantemente por 
professoras. As/os cursistas apontam que modificaram as suas metodologias, utilizando programas 
de rádio, televisivos, DVD, músicas, o computador e a internet. Várias/os comentaram que a escola 
onde trabalham não dispõe de mídias e por isso, mesmo com o curso de capacitação, ainda não 
experimentaram o seu uso na prática pedagógica. Outro aspecto interessante apontado pelas/os 
professoras/es é que o conteúdo do Curso proporcionou a melhoria no planejamento das aulas com 
uma adequação do mesmo às mídias disponíveis. Uma mudança no ponto de vista das/os 
professoras/es diz respeito ao interesse em conhecer e utilizar as mídias na educação e à 
importância dada para estas, que deixam de ser consideradas supérfluas, constituindo ferramentas 
interessantes para estimular os estudantes no processo de ensino e aprendizagem.  

A terceira parte da pesquisa, que consistiu na análise dos dados coletados do 
questionário preenchido por 65 professoras/es participantes do programa, revelou dados bastante 
relevantes. De acordo com os resultados, 86% que responderam o questionário são do sexo 
feminino e a maioria com faixa etária entre 40 e 45 anos. Em outro levantamento, realizado em 
janeiro de 2010, observou-se que, na 1ª e 2ª oferta do Ciclo Intermediário, as professoras 
representavam 80,74% do total de alunas/os. A pesquisa revelou também que 58% das/os 
participantes são casadas/os, ou seja, esses percentuais apontam uma das razões acerca dos níveis de 
evasão e desistência, pois, as mulheres casadas além da vida profissional ainda têm a 
responsabilidade com a família e com isso acabam sem tempo para o estudo. 

A maioria das/os professoras/es (65%) tem renda salarial muito baixa, ou seja, de 1 a 3 
salários mínimos. Esse percentual confirma que no Brasil o magistério é uma profissão 
desvalorizada e com baixíssima remuneração. A necessidade financeira obriga os docentes a uma 
jornada de trabalho intensa de acordo com o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Carga horária semanal 

 
A extensa carga horária semanal é um fator decisivo para a permanência das/os 

professoras/es no programa de formação continuada, pois, por causa das responsabilidades 
profissionais e pela necessidade salarial as/os mesmas/os acabam não encontrando tempo para 
participação em cursos de capacitação. O gráfico abaixo demonstra a quantidade de escolas nas 
quais as/os professoras/es lecionam.  

 
 

 
Gráfico 2 – Quantidade de escolas nas quais leciona 

 
Um fator decisivo para o êxito no programa é sem dúvidas a formação preexistente 

entre as/os professoras/es matriculadas/os. Uma das maiores dificuldades apresentadas pelas/os 
mesmas/os é a falta de formação com relação às TIC’s. A pesquisa constatou que 88% das/os 
participantes concluíram seus estudos de 1º e 2º grau em escolas da rede pública e somente 12% 
estudaram em escolas privadas. Além disso, 51% são licenciadas/os em Pedagogia. Com relação à 
formação, apenas 1% possuem curso de graduação incompleto, 42% concluíram a graduação e 57% 
têm pós-graduação, conforme os gráficos abaixo: 

 
 

Gráfico 3 – Escolaridade 
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A pesquisa feita com as/os professoras/es da rede pública que participaram do Ciclo 

Intermediário apresenta dados interessantes acerca da formação dos pais das/os alunas/os, pois 
mostra que a questão do acesso ao ensino superior é mais complexa do que a concepção de herança 
cultural apresentada por Bourdieu (1998). Os dados evidenciaram que 61% das mães estudaram 
somente até a 4ª série do ensino fundamental e 14% delas nunca frequentaram a escola. Com 
relação aos pais, o percentual de 57% só estudaram até a 4ª série e 25% deles nunca foram à escola. 
Como pode-se notar, a maioria das/os professoras/os possuem pós-graduação. Tal aspecto mostra 
como o magistério é uma forma de inserção no mercado de trabalho, principalmente para mulheres. 

Com relação à etnia, 48% se consideram brancas/os, 45% pardas/os, 6% negras/os e 1% 
amarelas/os. 

No questionário preenchido pelas/os professoras/es, além de responderem aos quesitos 
socioeconômicos, elas/eles também avaliaram o material didático do Curso, o ambiente virtual de 
aprendizagem, o sistema e-proinfo e o próprio desempenho nas atividades realizadas. Quanto ao 
ambiente virtual de aprendizagem, a maioria avaliou como satisfatório o funcionamento do mesmo. 

 
 

 
Gráfico 4 – Ambiente e-Proinfo 

 
Para o acesso ao ambiente de aprendizado, a maioria das/os professoras/es o fizeram em 

suas próprias residências, 55 responderam que possuem microcomputador em casa e 54 dispõem de 
internet banda larga ou discada. Por se tratar de um curso na modalidade de EAD, o programa 
necessita de um material didático adequado às necessidades das/os alunas/os e que possa ser 
facilmente acessível a elas/eles. Conforme descrito acima, 43% das/os professoras/es avaliaram 
como sendo ótimo e 55% qualificaram como bom. 

 
 

 
Gráfico 5 – Material Didático 

 
A seguir, pode-se observar que, no tocante aos conteúdos e atividades do curso, 57% 

das/os professoras/es responderam que consideraram o conteúdo com uma linguagem clara e 
acessível, 47% afirmaram que o curso apresenta conteúdos voltados para as experiências da/o 
aluna/o e 65% disseram que o conteúdo proporcionou a reflexão sobre a prática pedagógica. No 

Anais do VII SIC 399

ISBN: 978-85-7621-031-3



quesito aprendizagem autônoma, 40% das/os participantes avaliou com nota máxima e outros 40% 
avaliou com média. Foi também questionado às/aos professoras/es, se as atividades são voltadas 
para as experiências da/o aluna/o. Cerca de 41% avaliou com nota máxima e cerca 39% com nota 
média. 

Além da carga horária que gira em torno de 40 a 60 horas semanais, as/os 
professoras/es, em sua maioria mães de família, necessitam preparar aulas, corrigir atividades e etc.. 
Por falta de tempo disponível, a maioria das/os beneficiadas/os pelo programa (66% deles) utilizam 
o tempo nos fins de semana para o estudo do material didático do curso. Apesar de 85% delas/deles 
afirmarem que o tempo disponibilizado foi compatível com a quantidade de conteúdos, 58% 
também afirmaram que, mesmo assim, enviaram trabalhos fora do prazo estabelecido pela 
Coordenação do Curso. O gráfico abaixo ilustra os percentuais mencionados: 

 
 

 
Gráfico 6 – Horários de estudo 

 
Na demonstração a seguir, pode-se observar que as/os professoras/es tiveram mais 

dificuldades nos módulos Informática (22%) e Gestão Integrada de Mídias (25%). Possivelmente 
essa dificuldade seja proveniente da falta de habilidade com o computador e com as demais TIC´s. 

 
 

 
Gráfico 7 – Dificuldade nos Módulos 

 
Por fim, as/os professoras/es avaliaram seu próprio desempenho no Ciclo Intermediário, 

sendo que 79% afirmaram que o rendimento foi considerado bom, 12% regular e 9% bom.  
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CONCLUSÃO 
 

Após a análise dos dados, constatamos que a EAD não deve ser vista como uma 
educação de segundo categoria, muito menos como um paliativo. A pesquisa feita com as/os 
professoras/es da rede pública demonstra que a EAD tem uma imensa responsabilidade social, uma 
vez que tem auxiliado na formação continuada de milhares de profissionais em todo país. A 
experiência realizada com as/os professoras/es da educação básica atendidas/os pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, aponta para um crescimento considerável, tanto das/os 
professoras/es, no sentido de apreenderem a utilizar diversas mídias integradas em sala de aula, 
como da própria Universidade, que amadurece na proposta de abrir cursos na modalidade de EAD 
não só de extensão, mas até de graduação e pós-graduação. 

A EAD tem desenvolvido seus métodos, ferramentas e recursos em vista de oferecer o 
melhor aos que se dedicam ao ensino e à aprendizagem. É tarefa da mesma oferecer uma educação 
de qualidade a fim de formar bons profissionais e cidadãs/cidadãos capazes de ser agentes 
transformadoras/es da sociedade. Assim, a EAD cada vez mais democratiza a educação estendendo-
a a todas as pessoas e demonstra que a aprendizagem não acontece apenas em um dado momento, 
mas é um processo que se estende por toda a vida. 
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A UNIVERSIDADE E A PEDAGOGIA DA RESILIÊNCIA: TENDÊNCIAS E DESAFIOS 
COMO MECANISMOS DE PROTEÇÃO NOS CASOS DE PACIENTES COM CÂNCER 

NA CIDADE DE CRUZETA E REGIÃO DO SERIDÓ – RN 

 

Shirlene Santos Mafra Medeiros¹; Fernanda Alves da Silva² 

 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho foi estudar os casos de câncer, os tipos mais comuns e os dados estatísticos de 
óbitos de pessoas com câncer no município de Cruzeta e Região do Seridó/RN e a aplicabilidade da pedagogia da 
resiliência. Durante nove meses foram realizados estudos bibliográficos sobre câncer, pedagogia da resiliência, análise 
das políticas públicas que beneficiam o paciente oncológico e as penalidades aplicáveis a ausência dessa práxis. Os 
resultados evidenciam a predominância de cinco principais tipos de câncer responsáveis pela taxa de óbitos na região: 
câncer de próstata, mama, colo de útero, brônquios e pulmões e estômago. O câncer é um problema de saúde pública no 
Brasil, por isso é importante o conhecimento de sua magnitude para que se possam ter bases referentes a seu controle, 
seja por meio de programas de prevenção e detecção precoce, seja pela organização e financiamento da rede assistencial 
para o tratamento e reabilitação da população. 

Palavras-Chave: Câncer; Pedagogia da Resiliência; Saúde Pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando 
cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Embora as maiores taxas de incidência de 
câncer sejam encontradas em países desenvolvidos, dos dez milhões de casos novos anuais de 
câncer, cinco milhões e meio são diagnosticados nos países em desenvolvimento¹. 

Assim, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) no Brasil, estima-se que, em 
2020, o número de casos novos anuais, no mundo, seja da ordem de 15 milhões, sendo que cerca de 
60% desses novos casos ocorrerão em 20 países em desenvolvimento. É também conhecido que 
pelo menos um terço dos casos novos de câncer que ocorrem anualmente no mundo poderia ser 
prevenido. 

Nesse sentido, a incidência do câncer no Brasil acompanha a tendência mundial, 
caracterizada pelo aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento populacional, 
pela adoção de estilos de vida não saudáveis, pela urbanização desenfreada e novos padrões de 
consumo. 

Dessa forma, percebe-se que o câncer é intimamente relacionado à morte, tanto pela 
característica agressiva da doença quanto pelas consequências que deixa no portador. Esse 
paradigma pode ser trabalhado de outra forma através da pedagogia da Resiliência, utilizando os 
mecanismos de proteção, analisando os fatores de riscos e a perspectiva dos pacientes com Câncer 
para aumentar as possibilidades da sobrevida. Diante disso, vê-se a necessidade e importância de se 
trabalhar a resiliência com o paciente oncológico e todos aqueles que estão direta e indiretamente 
envolvidos no processo adoecer.  

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi desenvolvido no período de setembro de 2010 a junho de 2011. Inicialmente foi 
realizado um estudo bibliográfico sobre câncer: o que é a doença, como as células cancerosas se 
comportam, os diferentes tipos de neoplasias, manifestações, causas, como o organismo de defende 
da doença, os fatores de risco que agravam o seu estágio, consequências, formas de tratamento e 
análise de políticas públicas que asseguram os direitos dos pacientes com câncer. 

Em seguida, realizou-se um estudo acerca da pedagogia da resiliência, na perspectiva de 
explicar os fundamentos de sua construção a partir dos acontecimentos dolorosos que afetam o ser 
humano bio-psiquicamente. É difícil, mas não é impossível de se gerar resiliência, conforme afirma 
Cyrulnik (2001) “metamorfosear a dor do momento para fazer dela uma recordação gloriosa”. 
Utilizou-se como ferramentas para se atingir o objetivo da pesquisa, gráficos e dados do Ministério 
da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer (INCA) com o propósito de analisar as informações de 
óbitos por neoplasias malignas nos vinte e cinco municípios da Região do Seridó/RN.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No Brasil, as estimativas, para o ano de 2010, também validas para o ano de 2011, apontam 
para a ocorrência de 489.270 casos novos de câncer. Os números no Rio Grande do Norte indicam 
uma incidência de aproximadamente 6100 casos novos/ano, sendo 2800 casos no homem e 3300 
casos na mulher. Predominando no homem o câncer de próstata, pulmão, estômago e cólon/reto e 
na mulher o câncer de mama, colo uterino, cólon/reto e pulmão (INCA). 

Tendo como referência as análises realizadas através do portal da Sala de Situação do 
Ministério da Saúde e no INCA, constata-se a predominância de cinco tipos de câncer responsáveis 
pela taxa de óbitos por esse tipo na Região do Seridó/RN: câncer de próstata, mama, colo de útero, 
brônquios, pulmões e estômago. Nesse sentido, para melhor compreensão será apresentado os 
gráficos abaixo  que se referem à situação da Saúde em alguns municípios da Região do Seridó/RN  
no qual foram objeto de análise.   

Figura 1: Indicadores  de Câncer no Município de Acari - RN 

 

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA 
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Figura 2: Indicadores  de Câncer no Município de Caicó - RN 

 

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA 

 

Figura 3: Indicadores  de Câncer no Município de Cruzeta- RN 

 

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA 
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Figura 4: Indicadores  de Câncer no Município de  Currais Novos- RN 

 

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA 

 

Figura 5: Indicadores  de Câncer no Município de São José do Seridó - RN 

 

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA 
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 Nestes cinco gráficos, que representam as principais cidades da Região do Seridó há uma 
grande incidência de óbitos por neoplasia de próstata, o que já não ocorre com o câncer de mama ou 
de útero, por exemplo. Esses números demonstram que os programas implementados, ou não, pelas 
secretarias municipais demonstram que os que são voltados para saúde da mulher estão 
conseguindo obter resultados positivos, fazendo a prevenção e controle da saúde da mulher. Já os 
que são voltados para saúde do homem, encontram certa dificuldade tanto pela não aderência do 
gênero masculino aos serviços de atenção a saúde, inclusive o básico, quanto a eficácia dos 
programas, o que dificulta assim o controle a prevenção e proteção da saúde do homem. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando 
cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Embora as maiores taxas de incidência sejam 
encontradas em países desenvolvidos, dos dez milhões de casos novos anuais de câncer, cinco 
milhões e meios são diagnosticados nos países em desenvolvimento.  O número de casos tem 
aumentado de maneira considerável em todo o mundo, principalmente a partir do século passado, 
configurando-se, na atualidade, como um dos mais importantes problemas de saúde pública 
mundial. 

Conforme refere o INCA (2002, p.13) “a partir da constatação de que o câncer é um 
problema de saúde pública no Brasil, passa a ser importante o conhecimento de sua magnitude para 
que se possam ter bases referentes a seu controle, seja por meio de programas de prevenção e 
detecção precoce, seja pela organização e financiamento da rede assistencial para o tratamento e 
reabilitação da população”. 

A avaliação do risco de câncer no Brasil deve sempre levar em consideração a dificuldade 
dos registros feitos pelos profissionais de saúde existentes em nível de município, região, Estado e 
país para manter a coleta de dados continuamente, facilitando assim, o desenvolvimento de 
pesquisas com relevância social. Todavia, o quadro de risco atual do câncer no Brasil e suas 
tendências mostram destaque no âmbito da saúde pública e evidenciam a necessidade da realização 
contínua da pesquisa sobre este tema, as quais são essenciais para o desenvolvimento de políticas de 
saúde, conhecimento por parte da população além de servir de base para estudos a fim de trabalhar a 
partir de registros e indicativos de câncer verdadeiros, favorecendo assim o controle da patologia 
que afeta significativamente a região do Seridó. 
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE PAU 
DOS FERROS-RN: O SETOR IMOBILIÁRIO E AS IMPLICAÇÕES PARA A 

SEGREGAÇÃO URBANA 
 

Camila da Silva Pereira1, Wanessa Djanis de Queiroz Santos2, Josué Alencar Bezerra3 
 

 
RESUMO: O texto apresentado é resultado de pesquisa realizada no âmbito do Núcleo de Estudos em Geografia 
Agrária e Regional (NuGAR), do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN, que aborda a discussão acerca da produção 
do espaço urbano em pequenas cidades da região do Alto Oeste Potiguar. Especificamente, tivemos como tema e 
recorte espaço-temporal: o crescimento do setor imobiliário na cidade de Pau dos Ferros - RN e os reflexos do processo 
de segregação socioespacial de classes na cidade na última década. Como metodologia, realizamos pesquisas 
quantitativas e qualitativas, com a aplicação de entrevistas abertas e semiabertas junto a órgãos públicos da cidade, 
como Secretaria de Tributação; de Urbanismo e Meio Ambiente do município, bem como no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA), agências imobiliárias da cidade entre outros. 
Os dados obtidos nos revelam que o crescimento urbano da cidade de Pau dos Ferros tem aumentado consideravelmente 
na última década, tendo em vista principalmente a concentração de equipamentos e serviços próprios do terciário na 
cidade, o que proporcionou o aumento na procura por meios de residência da população de toda a região. Pau dos 
Ferros passa atualmente por um processo de expansão urbana bastante acentuada, na qual novos espaços estão sendo 
criados e valorizados na medida em que neles se aloca classes sociais de poder aquisitivo elevado. Em contrapartida, 
constatamos o surgimento de áreas socialmente excluídas na cidade, onde nem o poder público nem o privado 
manifestam interesse em investir.  
 
Palavras-Chave: Pau dos Ferros; Produção do Espaço; Segregação Urbana; Setor Imobiliário.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A região do Alto Oeste Potiguar abrange uma área de 5.259,865 km², segundo o Plano 
de Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste Potiguar (IICA, 2006), e apresenta 
235.822 habitantes, segundo o último censo do IBGE (2010). Nessa perspectiva, o recorte espacial 
selecionado para a realização deste trabalho se insere neste contexto de espaços urbanos não-
metropolitanos, tendo como objeto a cidade de Pau dos Ferros, que surge nesta última década como 
um importante centro regional, dispondo de novos equipamentos urbanos que impulsionaram a 
cidade numa posição de destaque na rede urbana potiguar. E esse destaque perante as demais 
cidades da sua microrregião tem seus reflexos na própria paisagem da cidade que vem apresentando 
intensas mudanças na última década, principalmente em virtude do investimento do capital 
imobiliário, impulsionando o interesse pela pesquisa no sentido de compreender quais os motivos 
do acelerado crescimento urbano da cidade e suas influências na organização da cidade. 

Considerando que o espaço urbano e, de maneira particular, o espaço intra-urbano 
agrega elementos fundamentais para a compreensão de sua dinamicidade, realizamos uma pesquisa 
na qual abordamos a produção e as transformações ocorridas no espaço urbano da cidade de Pau 
dos Ferros tendo como recorte temporal a última década. Para tanto, para este texto, nos 
remeteremos o esforço no estudo da evolução do setor imobiliário na cidade e a conseqüente 
formação de áreas segregadas ou subnormais, principalmente sob a responsabilidade do Estado e do 
poder privado, identificados como os principais agentes produtores do espaço urbano da cidade 
(CORRÊA, 2000).  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
                                                           
1 Graduada do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN. Email: dasilvacamilap@hotmail.com 
2 Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN. Email: wanessadjanis@hotmail.com 
3 Mestre em Geografia e Docente do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN. Líder do Núcleo de Estudos em Geografia Agrária e   
Regional (NuGAR). Email: josueabezerra@gmail.com 
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A pesquisa maior de onde originou esta discussão foi desenvolvida do Núcleo de 

Estudos em Geografia Agrária e Regional (NuGAR), do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN, 
dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC4) da UERN. Inicialmente 
realizamos leituras e discussão de textos basilares sobre a temática como: Corrêa (2000), Spósito 
(2004), Villaça (2001), Lima (2010) e Souza (2007). Realizamos um breve levantamento de alguns 
dados secundários extraídos do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2011), a fim de observarmos como Pau dos Ferros nos aspectos populacionais. 
Os dados de ordem quantitativa e qualitativa obtidos serão apresentados em parte, através de 
gráficos, quadros, fotos e os demais discorridos no corpo do texto. 

Para a concretização dos objetivos da pesquisa, coletamos dados junto a órgãos públicos 
do município, como a Secretaria de Tributação, com o objetivo de obter informações sobre o 
número de alvarás expedidos e sobre a especialidade de cobrança de IPTU na cidade. Buscamos 
também Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, na qual pautamos para discussão a elaboração 
do Plano Diretor e das políticas destinadas ao planejamento urbano da cidade. Procuramos no 
Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN) informações 
sobre as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), documento que possibilita o registro de 
obras e serviços técnicos junto ao CREA. Somente com a liberação da ART, o alvará é expedido 
pela secretaria de tributação e a obra pode ser executada. Realizamos ainda a consulta a Caixa 
Econômica Federal para saber o volume de crédito ofertado para construção da casa própria em Pau 
dos Ferros, especificamente dentro do Programa “Minha Casa Minha Vida”, como também junto à 
secretaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, detentora de boa parte das terras 
urbanas localizadas na cidade. Também buscamos informações nas agências imobiliárias que atuam 
na cidade sobre número de imóveis alugados e vendidos e quais as áreas de maior investimento na 
cidade. Por fim, realizamos uma breve leitura sobre o espaço segregado na cidade, sinalizando as 
áreas mais problemáticas da cidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A cidade de Pau dos Ferros desempenha um papel não muito comum nas cidades de 
mesmo porte localizadas no semi-árido nordestino. Disponibilizando de um terciário bastante forte, 
com a oferta de serviços de educação, saúde, financeiros, com um comércio representativo, Pau dos 
Ferros recebe diariamente um enorme fluxo de pessoas advindas de vários municípios localizados 
na região e da fronteira com os estados do Ceará e Paraíba. Segundo estudo do IBGE sobre as 
Regiões de Influência das Cidades, Pau dos Ferros é classificada como Centro Sub-regional A5, que 
exerce influência, em média, em 85 cidades, com mediana de 95 mil habitantes e 112 
relacionamentos (IBGE, 2008), superando outros centros maiores, como a cidade de Assú (39.369 
habitantes). Segundo a Fundação Getulio Vargas - FGV, Pau dos Ferros apresentou no primeiro 
semestre de 2011 a 5º melhor renda média dos municípios do Rio Grande do Norte, ficando atrás 
somente de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó (FGV, 2011).  

Embora apresente estes importantes índices, de acordo com o último Censo 
Demográfico do IBGE (2011), a cidade de Pau dos Ferros abriga apenas 25.535 habitantes e está 
localizado numa das regiões mais pobres do semi-árido potiguar, rodeada de pequenas cidades sem 
e a presença de atividades econômicas que garantam o desenvolvimento local destes espaços (Mapa 
01). 

                                                           
4 A referida pesquisa contou com o apoio do CNPq/UERN, na oferta de 12 cotas de bolsa de iniciação científica. 
5 No Estado do Rio Grande do Norte, segundo o IBGE (2008), Pau dos Ferros aparece logo depois de Natal (Capital 
Regional A) e Mossoró (Capital Regional C) e ao lado de Caicó (Centro sub-regional A). 
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Então o que explica o crescimento urbano apresentando na última década? 
Relacionamos este fato a abertura de crédito fornecido pelo Governo Federal, através da Caixa 
Econômica Federal, a construção da casa própria. Aquecendo o mercado da construção civil e 
possibilitando o fomento da migração inter-regional centralizada na cidade de Pau dos Ferros, 
principal cidade do Alto Oeste Potiguar. 

 

 
Figura 01 – Localização da Cidade de Pau dos Ferros 

na Rede Urbana do Alto Oeste Potiguar 
Fonte: IBGE (2011) 

Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2011. 
 

O programa “Minha Casa Minha Vida”, gerido pelo Ministério das Cidades e 
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, como dissemos, disponibiliza o crédito às famílias 
com renda bruta de até 1.395 mil reais e consiste na aquisição de terreno e construção de unidades 
habitacionais nas cidades nas 27 Unidades Federativas, considerando o déficit habitacional de cada 
município. Sem dúvida, a facilidade de crédito oferecido pelo programa, além de oportunizar a 
moradia, funciona sob a lógica da produção da cidade e da circulação do capital. O financiamento 
despendido para a construção civil contribuiu principalmente às pequenas cidades, atribuindo novos 
usos ao solo, e em Pau dos Ferros caracterizada pelo acelerado crescimento urbano da cidade, no 
sentido horizontal, valorizando áreas até então não visadas à reprodução do capital. 

Outra referência que buscamos para entender a organização fundiária da cidade de Pau 
dos Ferros é a paróquia da igreja católica. De acordo com a secretaria da paróquia, as terras que se 
encontram registrada para a paróquia foram doadas em 1759, mas somente em 08 de julho de 1963 
foram legalizadas em cartório. Este fato acentua o processo de especulação imobiliária na cidade, 
uma vez que para adquirir um imóvel é preciso pagar também uma taxa na paróquia para a 
liberação do documento. Os preços do metro quadrado dos terrenos da igreja variam entre 15 reais, 
localizados no bairro Riacho do Meio, porção oeste da cidade, e 180 reais nos terrenos localizados 
no Centro. Esses preços são considerados para efeito de transferência que é feita com base no 
cálculo da área do terreno e sob esta medição aplicam-se os valores da tabela da paróquia, e com 
base no valor obtido é acrescido um valor 2,5%. 

Na transação, para a aquisição do domínio pleno, o valor deverá ser calculado sob os 
critérios de uma imobiliária e a paróquia acrescentará um percentual de 22% sob este. É possível 
perceber que os valores atribuídos aos mesmos refletem a seletividade dos espaços, na qual os 
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locais mais afastados do centro da cidade e terrenos em bairros menos favorecidos, são os que 
apresentam preços mais baixos. E os terrenos localizados no centro da cidade ou em suas 
imediações, também do aparelho eclesiástico, apresentam valores elevados. 

Com relação ao IPTU, a Secretaria de Tributação do município ainda não apresenta o 
registro de todos os imóveis da cidade, por isso o tributo não é cobrado em sua totalidade. Este fato 
também esbarra na inadimplência de alguns cidadãos, por acha a cobrança abusiva e não trazer 
retorno coletivo para a população. A maior parte das cobranças ocorre na porção mais antiga da 
cidade, sendo boa parte das áreas de expansão (periferia) ainda localizarem fora do alcance fiscal da 
prefeitura. O valor do IPTU cobrado na cidade é calculado com base em fatores que vão desde o 
tamanho do terreno, sua localização, condições de saneamento, material de construção do imóvel, 
entre outros. Assim, considera-se o valor venal e não o valor real do imóvel, ou seja, os critérios 
utilizados pela secretaria podem atribuir um valor menor ou maior do que o estipulado pela 
imobiliária 

As licenças para construção (alvarás) são emitidas pela prefeitura em um ritmo cada vez 
maior. Nos meses de maio e setembro tivemos o maior números de alvarás expedidos. A finalidade 
das construções varia bastante mas basicamente são destinadas a moradia e função comercial. 
Buscamos também informações referentes às anotações de responsabilidade técnica expedidas pelo 
CREA nos últimos anos. A figura abaixo mostra a quantidade de ART expedidas de janeiro de 2006 
a outubro de 2010. 

 

 
Figura 02 – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas pelo 

CREA de janeiro de 2006 a outubro de 2010. 
Fonte: CREA-RN, 2011. 

Nota: O dado de 2010 refere-se até o mês de outubro. 
 

É possível perceber que apesar de os registros terem se mantido na mesma quantidade 
de 2006 a 2007, no ano de 2008, houve um aumento considerável, em 2009 os números também se 
elevaram, seguindo a lógica também em 2010, pois os dados apresentados dizem respeito apenas até 
outubro. As principais ruas onde foram liberadas as autorizações localizam-se na porção sul e 
central da cidade, embora os registros apresentem, de maneira balanceada, todos os bairros. Os 
registros são em maior quantidade principalmente no bairro Nações Unidas, localizado nas 
proximidades da UERN, área bastante valorizada e onde se concentra uma parcela da sociedade de 
poder aquisitivo mais elevado. Além do bairro Princesinha do Oeste, este localizado também na 
porção sul da cidade e o central, onde se concentra mais densamente e quase que essencialmente o 
comércio da cidade, há também muitos registros no bairro São Judas Tadeus, próximo ao Centro, e 
principalmente nas proximidades da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição, construída há 
pouco mais de três anos. Com a construção da Praça, a área próxima vivenciou um processo de 
valorização imobiliária. Enquanto isso, os bairros São Geraldo, Riacho do Meio e os conjuntos 
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Manoel Domingos e Manoel Deodato pouco aparecem nos registros, este último apresenta pouco 
menos de 20 registros num recorte de tempo considerável. 

Fazendo um comparativo das três imobiliárias que atuam na cidade, todas destacam os 
bairros Nações Unidas, Princesinha do Oeste e Centro como os mais visados para a venda de 
imóveis e contratação de aluguéis. A figura 03 mostra a evolução da quantidade de imóveis 
alugados pela imobiliária Esmeraldo Imóveis, principal (em volume) agência da cidade. 
 

 
Figura 03 – Imóveis Administrados pela Esmeraldo Imóveis. 

Fonte: Imobiliária Esmeraldo Imóveis, 2011. 
 

No período de 2007, quando a Esmeraldo Imóveis foi instalada na cidade, até o ano de 
2010, o número de imóveis alugados em Pau dos Ferros aumentou consideravelmente. O 
crescimento da demanda e consequentemente da oferta se deve ao fato de nos últimos anos a cidade 
ter recebido novos serviços educacionais como o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), da valorização de áreas próximas a Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), bem como pelo fato da centralização de serviços urbanos 
usufruídos pela população das outras cidades e até de outros estados. Geralmente em áreas mais 
afastadas do Centro o preço do metro quadrado é em média 66 reais, sendo que na área comercial 
fica por 150 reais, resguardando as variações segundo localização, tamanho e infraestrutura. 

No que tange a Costa Larga Imóveis, os responsável colocam que a cidade passa por um 
processo de mercado saturado, no qual mais de 60% dos imóveis da cidade estão nas mãos de 
poucas pessoas (famílias). Há uma tendência notória ao crescimento de áreas consideradas pouco 
valorizadas como a porção leste da cidade, localização do bairro São Geraldo, onde estão sendo 
construídos uma escola municipal e o Campus da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA). A previsão é de que após a construção da UFERSA os terrenos limítrofes sejam ainda 
mais valorizados, passando a funcionar como mais uma fronteira do capital imobiliário em Pau dos 
Ferros (figura 04 e fotografia 01). 

 

 

 

 

 

 
Figura 04 – Empreendimento de condomínio horizontal  Fotografia 01 – Construção do Campus da 
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privado localizado na cidade. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

UFERSA. 
Fonte: Camila Pereira, jun. 2011 

 
Na Correia Negócios Imobiliários, boa parte dos aluguéis concentram-se na porção 

central a sul da cidade e variam quanto à função. No ano de 2010 cerca de 11 imóveis se 
encontravam alugados na área central da cidade e em 2011, de janeiro a abril, em torno de 37 
imóveis estavam alugados.  

Este fato revela que a lógica do mercado imobiliário reflete uma seletividade na 
organização das classes sociais no espaço, ou seja, os bairros mais valorizados nem são tão 
equipados, mas abrigam a população de poder aquisitivo um pouco mais elevado em relação os 
demais espaços da cidade (fotografias 02 e 03). 

 

 

 

 
Fotografia 02 – Moradias do Conjunto Manoel 

Deodato. 
Fonte: Camila Pereira, jun. 2011. 

 Fotografia 03 – Residências de alto padrão localizadas 
em área recentemente urbanizada na cidade de Pau dos 

Ferros. 
Fonte: Josué A. Bezerra, abr. 2011. 

 
Além disso, percebemos que na própria fala dos entrevistados existe uma 

estigmatização de outros locais da cidade considerados como segregados por disporem de condições 
infra-estruturais menos favoráveis, como o bairro Riacho do Meio, o conjunto Manoel Domingos e 
o conjunto Manoel Deodato, este último como já exposto anteriormente, considerado como um 
espaço desfavorecido do ponto de vista da qualidade de vida e, portanto, desvalorizado com relação 
à reprodução do capital. As fotografias 02 e 03 mostram como o Beira Rio, favela localizada no 
conjunto Manoel Deodato, apresenta casas de taipa mesmo após algumas políticas de doação de 
casas populares dentro dos programas habitacionais, como também algumas casa de alto padrão 
construídas próximas a principal área urbanizada da cidade (Praça de Eventos Nossa Senhora da 
Conceição). 

Como é possível perceber, o Beira Rio é composto ainda por muitas casas de taipa sem 
qualquer estrutura básica. Na época das cheias do rio, a população aproveita para praticar a pesca 
como uma alternativa de sobrevivência, além de utilizar a água para atividades domésticas. Tais 
práticas foram responsáveis por inúmeros problemas, seja de ordem social pelo fato das péssimas 
condições de vida decorrentes da pobreza dessas famílias, seja de ordem ambiental, no sentido de 
que as pessoas começaram a ocupar irregularmente as margens do rio Apodi-Mossoró. Segundo 
Lima (2010), não há uma delimitação territorial concisa do conjunto Manoel Deodato, fato que 
dificulta a orientação dos próprios moradores. Existem casas que possuem dois endereços para o 
recebimento de contas e outros documentos. Ao longo do tempo, o conjunto foi se constituindo 
como uma porção do espaço segregado e pouco valorizado do ponto de vista imobiliário. 

Além disso, a partir da análise feita sobre as ART’s, é possível perceber que o conjunto 
Manoel Deodato foi contemplado com o documento para realização de obras poucas vezes no 
período de 2006 a 2010, enquanto que outros espaços da cidade apresentam freqüência maior, 
principalmente nos bairros Nações Unidas e Princesinha do Oeste e no Centro. Outros problemas 
ainda são identificados no conjunto, como o baixo nível de escolaridade, alta taxa de desemprego, a 
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maioria das famílias vivem somente do auxílio da Bolsa Família, programas do Governo Federal, 
altos índices de violência, o tráfico de drogas também é presente e o melhoramento do bairro tem 
quase unicamente como foco principal a erradicação das casas de taipa por alvenaria (LIMA, 2010). 

Na pesquisa realizada na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, discutimos sobre o 
Plano Diretor, segundo a secretaria, a empresa responsável pela elaboração do plano localiza-se na 
Paraíba. Em seguida, houve o lançamento da proposta onde a população foi convidada a participar 
de uma audiência. O principal objetivo a ser alcançado com a elaboração do Plano Diretor é traçar 
caminhos que possam contribuir para o (re)ordenamento urbano de Pau dos Ferros. É possível 
perceber que atualmente não há uma política voltada para a questão da expansão da cidade, um fato 
que ocorre de maneira desordenada. Isso mostra que mesmo Pau dos Ferros sendo uma cidade de 
pequeno porte, apresenta traços da cidade essencialmente capitalista e de caráter regional. Há uma 
forte concentração imobiliária na cidade, na qual pequenos proprietários detêm boa parte dos 
imóveis e isso acentua ainda mais a divisão de classes na cidade.  
 
CONCLUSÃO 
 

A partir de pesquisa passadas, o trabalho apresentado ganha relevância ao desenvolver 
um estudo sobre a cidade de Pau dos Ferros, cidade que exerce relação com a região na qual se 
encontra inserida. Pau dos Ferros é um centro urbano que, de acordo com vários parâmetros físicos, 
sociais e econômicos, encontra-se numa região de fronteira com os estados da Paraíba e Ceará. Esta 
região é caracterizada pela ocorrência cíclica da seca, pela economia baseada na agropecuária e 
uma população em constante migração, devido às precárias condições de vida predominantes. 

No decorrer da pesquisa tivemos várias situações que puseram em risco a qualidade de 
nosso trabalho, principalmente com relação à dificuldade na coleta de alguns dados e acesso aos 
mesmos. Porém, tivemos a oportunidade de coletar informações importantes que nos renderam 
discussões bastante pertinentes e que futuramente podem ser analisadas mais profundamente, como 
por exemplo, além de citar os bairros que apresentaram um aumento no número de projetos de 
construção civil como fizemos no presente trabalho, seria interessante mapear todos os bairros da 
cidade e o respectivo aumento do número de construções nos últimos anos. 

Sem dúvida, na última década Pau dos Ferros tem passado por um processo de 
expansão urbana. Tal constatação se baseia não somente nos dados obtidos durante a pesquisa, mas 
também pela própria leitura da paisagem. A cidade cresce horizontalmente de maneira mais notória, 
o número de loteamentos cada vez mais se eleva, e geralmente estes se localizam em áreas ainda 
sem qualquer infraestrutura básica para ocupação. Tais espaços funcionam como fronteira do 
capital, à medida que aumentam de preço com o passar dos anos ao passo que determinadas 
estruturas se alocam nessas áreas, como é o caso das imediações do IFRN, na porção sul da cidade. 
Neste local, vários loteamentos foram construídos há alguns anos atrás com preços considerados 
baixos e atualmente custam até o triplo do valor inicial, principalmente após a instalação do IFRN. 

Dessa forma, Pau dos Ferros progride sob a lógica da reprodução do capital imobiliário 
e ao passo que o Estado e os promotores imobiliários atribuem novos usos ao solo urbano, 
refletindo também na paisagem da cidade as desigualdades socioespaciais muito comuns nos 
grandes centros urbanos. Se enquadram na discussão da segregação residencial, espaços 
marginalizados, como é o caso do Conjunto Manoel Deodato, que embora tenha sido formado 
involuntariamente por grupos menos favorecidos, atualmente é um recorte espacial transformado 
pelo poder público e, portanto reflexo das disparidades socioespaciais que moldam Pau dos Ferros 
sob o viés capitalista. 
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AS MELPs NAS LICENCIATURAS DE LETRAS E PEDAGOGIA: ALGUMAS 

APROXIMAÇÕES 

 

Luzia Dias Araújo1, Maria Lúcia Pessoa Sampaio2, Míria Helen Ferreira de Sousa3
 

  

RESUMO 
  

Esta pesquisa do PIBIC/CNPq provém de uma investigação de maior dimensão vinculada ao Programa de 
Cooperação Acadêmica (PROCAD), sob o mesmo título (SOUSA, 2008), financiada pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desenvolvida por três Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras: a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a Universidade de São Paulo 
(USP) e a Universidade do Estado Rio Grande do Norte (UERN), com intuito de investigar aspectos 
teóricos e metodológicos tratados nas disciplinas Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa 
(MELPs). A pesquisa PIBIC objetivou, especialmente, investigar as MELPs, no Estado do Rio Grande do 
Norte (RN), optando-se por três IES, que ofertam os Cursos Letras e Pedagogia, a saber: a Universidade 
do Estado Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a 
Universidade Potiguar (UnP). Das IES selecionadas, compôs-se Banco de Dados com Programas Gerais 
de Disciplinas (PGD’s), Programas Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) de Letras e Pedagogia, matrizes 
curriculares, entrevistas com professores da MELP, gravação de aulas, diários de campos, dentre outros 
documentos e instrumentais de pesquisa. Amparou-se teoricamente em autores como Foucault (1971); 
Minayo (2008); Sampaio (2010; 2011), bem como produções dos pesquisadores do PROCAD, 
propiciando reflexões teóricas acerca das pesquisas empreendidas no campo da MELP. Do que se conclui 
que o ensino de Língua Portuguesa prioriza o ensino do texto, embora alguns programas de disciplina 
apresentam-se ainda enciclopédicos, descartando a prática de pesquisa. A MELP não se configura como 
disciplina, se considerar o conceito como trabalhado por Foucault, que a entende como um “construto 
teórico”. Avanços no que concerne a perspectiva teórica da disciplina MELP são evidentes, embora a 
necessidade de se discutir o ensino de Língua Portuguesa, no que compete à própria questão 
metodológica que se configura em algumas situações ineficiente para a formação dos profissionais que 
atuarão na educação básica. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia. Ensino.  Língua Portuguesa. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O “Projeto de Cooperação Acadêmica: Disciplinas de licenciatura voltadas 

para o ensino de língua portuguesa” é resultante de uma pesquisa maior, denominada 

PROCAD (Projeto de Cooperação Acadêmica), vinculada a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo parte desta desenvolvida pelo 

programa PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).  

O projeto PROCAD (SOUSA, 2008) vem sendo desenvolvido entre três 

Universidades brasileiras, a saber: Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
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2 Doutora em Educação, docente do Departamento de Educação CAMEAM/UERN. E-mail: 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade de São Paulo 

(USP), sendo a UFMA a IES proponente, USP, IES Associada I e a Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), IES Associada II, cujos objetivos comuns 

visam a investigar a Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP) e seu 

desenvolvimento, averiguando ainda que disciplinas desenvolvidas nos cursos de 

graduação em Letras e Pedagogia se constituem MELP.  

               Dada a amplitude da pesquisa do PROCAD, delimitou-se como campo de 

estudo a ser investigado na pesquisa PIBIC/CNPq as IES do Rio Grande do Norte que 

ofertam a disciplina de MELP nos Cursos de Pedagogia e Letras. Dentre as IES do 

Estado do RN que ofertam os Cursos de Pedagogia e Letras, decidiu-se trabalhar com 

três IES, sendo elas: a Universidade do Estado Rio Grande do Norte (UERN), a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Potiguar 

(UnP). O critério de seleção levou em conta pesquisas anterior (SAMPAIO, 2010 - I 

Fase), onde se investigou o perfil dos professores leitores no Curso de Letras 

(SAMPAIO, 2011 – I fase) por meio da análise de PGDs (Programa Geral de 

Disciplinas) das disciplinas que fazem parte da MELP nas referidas instituições, 

objetivando maior aprofundamento no campo de investigação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A investigação se norteou pelo paradigma da pesquisa qualitativa, tendo-se como 

materiais de análise o Banco de Dados do Projeto PROCAD. Para desenvolvimento da 

pesquisa, inicialmente efetivou-se um levantamento de dados acerca da inserção da 

MELP nos cursos de Pedagogia e Letras nas IES no Rio Grande do Norte (UERN, 

UFRN e UNP). Após este levantamento, coletou-se destas instituições documentos 

como PGD’s, Matrizes Curriculares, PPC’s para construção do referido Banco de 

Dados, o qual se encontra organizado em versão on line e impressa no Grupo GEPPE 

(Grupo de Pesquisa em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem), 

constituindo-se vasto material para análise e desenvolvimento de trabalhos tanto na 

graduação quanto na pós-graduação. 

Diante da grande dimensão de dados e informações a serem pesquisadas, centra-

se, aqui neste relato nos objetivos que guiaram o trabalho como bolsista do CNPq e 

possibilitaram a exeqüibilidade da pesquisa, os quais serão discutidos no decorrer do 

trabalho, quais sejam: (i) Organizar o estado da arte no qual se encontra os 
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conhecimentos efetivamente mobilizados na MELP sobre a formação de professores de 

Língua Portuguesa; (ii) Empreender uma discussão quanto à constituição ou não de uma 

"disciplina" a partir dos conhecimentos que têm sido mobilizados no desenvolvimento 

destas disciplinas e na produção delas decorrente; (iii) Compreender, baseando-se nos 

PGD’s e ementas que profissional está se formando hoje partindo do ensino das MELPs; 

(iv) Construir um quadro panorâmico das diversas inserções institucionais da disciplina 

MELP, bem como do perfil profissional por ela encarregado, em diferentes Instituições 

de Ensino Superior, detendo-se as três IES investigadas; e (v) Analisar as conseqüências 

para a disciplina a respeito do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa oriundas dos 

diferentes encaminhamentos dados na disciplina nos Cursos de Letras e Pedagogia;   

Mediante objetivos mencionados, concorda-se com Minayo (2008) ao afirmar 

que o trabalho de pesquisar deve ser visto como uma atividade resultante de dúvidas e 

inquietações, as quais resultam de vivências, de questionamentos dos sujeitos que se 

inserem em determinado meio. Então, pesquisar a formação do professor de língua 

Portuguesa implica em analisar os problemas vivenciados em sala de aula, em procurar 

responder as dúvidas que permeiam o campo profissional, ao ensinar e ao o que ensinar. 

“Toda investigação se inicia por uma questão, por um problema, por uma pergunta, por 

uma dúvida” (MINAYO, 2008, p.16), assim se apresenta o objetivo da MELP: o que 

ensinar. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em busca de resposta para o primeiro objetivo que diz respeito à organização do estado 

da arte no qual se encontra os conhecimentos efetivamente mobilizados na MELP sobre a 

formação de professores de Língua Portuguesa, vale ressaltar que foi lido e inserido no banco 

de dados todos os textos produzidos pela equipe do PROCAD, os quais foram publicados em 

Anais de dois eventos, vinculados ao projeto: O VII e VIII CMELLP (Colóquio Nacional de 

Língua Portuguesa e de Literatura), bem como um livro4 organizado com as principais 

produções. 

Em consonância com o primeiro objetivo e deste resultante, o estado da arte 

mostrou que, em relação ao segundo objetivo, empreender uma discussão quanto à 

constituição ou não de uma "disciplina", muitos estudos realizados no campo da MELP, 

leva ao questionamento de sua constituição ou não como disciplina. 

                                                 
4 SOUSA, Antonio Paulino de; BARZOTTO, Valdir Heitor; SAMPAIO, Maria Lúcia Pessoa. Formação de professor de língua 

portuguesa: quando a linguagem e o ensino se encontram. São Paulo: Paulistana, 2010, v.1. p.193. 
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Para Sousa (2010) uma disciplina se configura como uma “necessidade de 

formação”, que objetiva preparar, discutir questões relevantes a determinados assuntos. 

Já a metodologia é uma “subdisciplina” não se apresentando como disciplina, mas como 

uma prática da disciplina. Embora essa discussão não seja consensual. 

 Diante dos apontamentos e estudos, insiste a questão: A MELP é uma disciplina? 

  
A noção de disciplina se refere à invenção do saber e a métodos de 
ensino. Esse conceito diz respeito à interface problemática entre a 
constituição de conhecimentos sobre um determinado objeto, a língua 
e a linguagem, por exemplo, e as modalidades de circulação e 
apropriação [...]. A questão de saber o que é uma disciplina científica 
é um problema epistemológico e sociológico. Mesmo se definirmos 
uma posição, essa será sempre questionada e deve levar em conta as 
transformações sociais que se desenvolvem dentro de um determinado 
tempo das práticas científicas, suas percepções e difusões. Uma 
disciplina, enquanto domínio de um objeto representa um sistema 
conceitual fundamental, porque permite a organização da experiência 
e a formulação de convicções (SOUSA, 2010). 
 

 Esse mesmo autor compreende disciplina como invenção de saberes e métodos de 

ensino, sendo o conceito definitivo de disciplina complexo, uma vez que envolve 

inúmeros aspectos epistemológicos, sociológicos e também culturais, tornando-se difícil 

uma definição pronta e acabada. 

 Para Foucault (1971, p. 32, apud. SOUSA 2010), disciplina é “um conjunto de 

enunciados, cuja organização se deve aos modelos científicos que tendem a uma 

coerência e a uma demonstração, que são recebidas, institucionalizadas, transmitidas e 

às vezes ensinadas como ciência”, então, cabe investigação do objeto de estudo na 

MELP. 

No tocante ao terceiro objetivo que diz respeito a compreender, baseando-se nos 

PGD’s e ementas que profissional está se formando hoje partindo do ensino das 

MELPs, observou-se que a busca persiste na formação de um profissional que atenda as 

demandas inerentes às recomendações advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais dentre outros documentos que norteiam o 

ensino-aprendizagem de uma língua hoje. 

Em relação ao quarto objetivo, construiu-se um quadro panorâmico no qual se 

observa a inserção da MELP no Rio Grande do Norte, delimitando-se para este trabalho 

apenas as IES trabalhadas, tendo-se como foco o perfil dos profissionais que trabalham 

nos campi estudados que atuam nas MELPs, nas três IES, na seguinte ordem: UERN, 

UFRN e UnP, obedecendo a organização por cursos. 
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CURSO DE PEDAGOGIA 

CURSO DE LETRAS 

UERN 

CAMPUS DISCIPLINA TURNO PERFIL PROFISSIONAL 

CAMPUS 
AVANÇADO 
PREFEITO 
WALTER DE 
SÁ LEITÃO 
(CAWSL) 

 

  Didática da 
Língua 

Portuguesa 

NOTURNO PROFISSONAL IV: 
Graduada em Letras/ UFRN (1989); 
Especialização em Língua Portuguesa: 
Leitura, produção de textos e Gramática/ 
UFRN (2008); Mestrado em Letras: 
Linguística Aplicada/ UFRN (1999-2002); 
doutoranda em Letras: linguística Aplicada/ 
UFRN. Experiência docente: Ensino Básico 
da rede pública estadual (RN), municipal 
(Natal e Parnamirim/RN) e Ensino Superior 
público e privado (UERN/ UVA e UFRN). 
Integrante dos grupos de pesquisas: Discurso 
& Gramática (D & G/ UFRN) e Práticas 

UERN 
CAMPUS DISCIPLINA TURNO PERFIL PROFISSIONAL 

CAMPUS 
AVANÇADO 
PROFESSORA 
MARIA ELISA 
DE 
ALBUQUERQUE 
MAIA 
(CAMEAM) 
 

Ensino de 
Língua 
Portuguesa               

NOTURNO PROFISSONAL I: 
Graduada em Pedagogia pela UERN (1992), 
Especialista, Mestre e Doutora no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (1999-2005). 
Pós-doutoramento pela Université Paris 8, França. 
Professora adjunto IV do Departamento de 
Educação e Bolsista de Produtividade da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Atua em área multidisciplinar - Educação e Letras 
- sendo docente permanente do Programa de Pós-
Graduação em Letras (PPGL). 

PROFISSONAL II: 
Graduação em pedagogia e Especialista em 
Educação pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. É professora da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, atua 
principalmente nos seguintes temas: inclusão, 
profissionais da educação, educação, ociosidade, 
sala de aula, indisciplina, participação, gestão 
democrática, conselho escolar e participação, 
gestão democrática, conselho escolar e 
funcionamento de bibliotecas escolares. 

UFRN 
CAMPUS DISCIPLINA TURNO PERFIL PROFISSIONAL 

 CENTRO DE 
CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
APLICADAS       
(CCSA) 
 

O ensino da 
Língua 
Portuguesa no 
1ºgrau I 

 PROFISSONAL III: 
Graduação em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (1977), mestrado em 
Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (1995) e doutorado em Educação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (1997). Atualmente é professor adjunto 4 da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Educação, atuando principalmente nos temas: 
texto livre, pedagogia Freinet, cooperação, 
didática, implicações pedagógicas do texto livre e 
metodologia do ensino superior. 
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Discursivas, Linguagem e Ensino (PRADILE/ 
UERN). 

CAMPUS 
CENTRAL – 
FACULDADE 
DE 
EDUCAÇÃO 

 

 
Didática da 

língua 
Portuguesa 

NOTURNO   PROFISSONAL V: 
Graduação em Letras - habilitação em Língua 
Portuguesa (1996), especialização em 
Lingüística Aplicada (1999) pela UFRN. 
Mestre em Letras pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras - PPGL da UERN 
(2010). Membro dos Grupos de pesquisa: 
Pesquisa em Produção e Ensino do Texto - 
GPET/ CAMEM/UERN e Grupo de Pesquisa 
em Linguística e Literatura- GEPELL/ 
FALA/UERN. Experiência na área de Letras e 
Educação atua principalmente em: ensino de 
língua portuguesa, formação docente, leitura e 
produção de textos, formação do leitor, 
linguagem e discurso. 

UNP 

CAMPUS DISCIPLINA TURNO PERFIL PROFISSIONAL 

UNP - 
UNIDADE 
FLORIANO 
PEIXOTO 

 

Leitura e 
produção de 

texto - seriado 

 PROFISSONAL VI: 
Possui graduação em Letras e Artes pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (1990), especialização em Linguística 
Aplicada pela Universidade Potiguar (2004) e 
mestrado em Estudos da Linguagem pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(2006). Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem 
(PPgEL/UFRN) e professora da Universidade 
Potiguar - UnP. Tem experiência na área de 
Linguística Textual, com interesses de 
pesquisa voltados para Linguística Cognitiva, 
atuando nos seguintes temas: referenciação - 
construção e compreensão dos sentidos, 
domínios conceptuais e projeção entre 
domínios cognitivos. 

Fonte: http://lattes.cnpq.br/ 

 

 Os profissionais que atuam nas MELPs, em sua maioria, têm experiência com o 

ensino de Língua Portuguesa, alguns têm formação voltada à linguística (profissionais 

de Letras) outros Pedagogia, vinculados a grupos de pesquisa, o que revalida a 

importância do pesquisar ao desenvolvimento de uma prática qualitativa. Desenvolvem 

seu trabalho com ênfase na produção de texto, formação de leitor, na área de leitura e 

literatura, o que os remete a trabalhar com a MELP, já que, é necessário a utilização de 

uma metodologia que norteie o ensino de Língua Portuguesa. 

Em atendimento ao quinto e último objetivo que prevê analisar as 

conseqüências para a disciplina a respeito do ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa nos Cursos de Letras e Pedagogia, fez-se necessário investigar a formação 

profissional dos docentes, visto ser relevante o questionamentos acerca de como o 
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ensino está se desenvolvendo nas salas de aula de Língua Portuguesa. Pelos dados 

apresentados vê-se que dos seis profissionais responsáveis pelas MELPs/RN, dois têm 

formação inicial em Pedagogia e a maioria, ou seja, quatro deles são formados em 

Letras, seguindo essa mesma lógica a formação continuada no mestrado/doutorado em 

Educação/Letras. Desse modo, a metodologia do ensino reflete na forma como são 

desenvolvidas as concepções teóricas desses sujeitos, as inquietações e/ou necessidades 

advindas dessa formação, já que são muitas as indagações no que compete ao campo da 

língua materna; questões em comuns, quanto à escrita, gramática, leitura, produção e 

interpretação de texto se apresentam como pontos cruciais, ao mesmo tempo foco 

principal no âmbito do ensino de língua portuguesa.  
 

CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar esta pesquisa, apontam-se algumas aproximações quanto à 

metodologia de Língua Portuguesa desenvolvida nas IES do RN pesquisadas (UERN, 

UFRN e UNP). Analisou-se PGDs das referidas IES, algumas entrevistas dos 

professores das disciplinas, o que oportunizou uma análise mais sólida no que compete 

ao desenvolvimento do programa da disciplina em sala de aula, confrontando-se as 

entrevistas com os PGDs. Quanto ao aspecto da análise do PGD’s, destaca-se que estes 

se apresentam voltados para o ensino da língua em seu aspecto verbal. Em outros casos 

se voltam para aspectos estritamente bibliográficos, com exceção de alguns que 

valorizam a prática, o que implica num processo de ensino aprendizagem em alguns 

casos ainda conteudistas.  

Mediante as leituras, discussões e análises feitas, apontam-se como resultados 

mais pontuais alcançados mediante objetivos e execução da pesquisa, na qual 

possibilitou: a leitura e sistematização do estado da arte, a partir da produção de 

conhecimento efetivamente mobilizados pela equipe da MELP sobre a formação de 

professores de Língua Portuguesa.  

Com base na construção de um quadro panorâmico das diversas inserções 

institucionais da disciplina MELP foi possível visualizar o perfil profissional por ela 

encarregado, em diferentes Instituições de Ensino Superior, detendo-se as três IES 

investigadas. Das várias discussões realizadas com a equipe, enfatizou-se a 

complexidade da discussão acerca do conceito de disciplina e de metodologia, o que, 

segundo as aproximações feitas, são pontos diferentes, a primeira é a disciplina 
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propriamente dita, a segunda é uma subdisciplina (SOUZA 2010), é a metodologia que 

norteia a disciplina. De acordo com os estudos e possíveis constatações, quanto ao 

questionamento acerca de a MELP ser ou não uma disciplina, infere-se que esta não se 

configura como disciplina, mas como uma subdisciplina, a metodologia utilizada pelos 

profissionais nas aulas de língua portuguesa. 

A formação inicial e continuada dos profissionais investigados por meio de 

consulta ao quadro construído possibilitou compreender que dos profissionais que 

atuam na disciplina apresentam titulação mínima de mestrado, com apenas uma 

especialista, sendo em sua maioria doutores e doutorandas. Chamou a atenção que do 

quantitativo dos seis professores, tem-se apenas um profissional do sexo masculino. 

Todos com vasta experiência na docência, na pesquisa e até mesmo extensão. Disso se 

conclui que, a consequencia deste quadro parece ser bastante positiva para a disciplina e 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa nos Cursos de Letras e Pedagogia. 

Outro aspecto a destacar é que dada a formação dos docentes, aponta-se como 

relevante a importância da mesma está vinculada ao pesquisar, o que contribui para uma 

melhor prática. O pesquisar deve se constituir como ponto análise da prática 

profissional dos sujeitos.  Conclui-se que, de acordo com nossas análises, há 

necessidade de se voltar mais para a prática docente, a qual deve estar vinculada à 

pesquisa.  
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS RECENTES 
NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, A PARTIR DO SETOR IMOBILIÁRIO 

 
Wanessa Djanis de Queiroz Santos1, Josué Alencar Bezerra2, Camila da Silva Pereira3 

 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa maior realizada no Núcleo de Estudos em Geografia Agrária 
e Regional (NuGAR), do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN e busca entender a dinâmica intra-urbana da cidade 
de Pau dos Ferros-RN, a partir do crescimento do setor imobiliário e sua influência na transformação recente do espaço 
urbano da cidade. Neste estudo, enfatizamos as transformações espaciais na estrutura da cidade a partir da interferência 
dos agentes produtores do espaço urbano, destacando o setor privado e a atuação do Estado. Para a realização do 
trabalho, realizamos a coleta de dados em alguns órgãos públicos de Pau dos Ferros, como: Secretaria de Tributação, 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município; Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Rio 
Grande do Norte (CREA) e agências imobiliárias atuantes na cidade.  O resultado obtido nos mostrou que o crescimento 
acelerado e desordenado da cidade de Pau dos Ferros se dá a partir indiretamente do terciário, setor de destaque no 
contexto regional. Percebemos que o crescimento urbano vem mostrando reflexo na expansão urbana de Pau dos Ferros, 
modelando e dando novas funções a algumas áreas da cidade, sendo o setor imobiliário o mais materializa estas 
transformações. Alguns espaços vêm sendo criados e des/valorizados a partir dos investimentos oriundos do Estado e 
principalmente do capital privado. 
 
Palavras-Chave: Expansão Urbana; Produção do Espaço; Setor Imobiliário; Pau dos Ferros. 
 
 
INTRUDUÇÃO 
 

A pesquisa apresentada se insere no contexto dos estudos sobre os espaços urbanos não-
metropolitanos, tendo como destaque a cidade de Pau dos Ferros, que na última década aparece 
como um importante centro regional no estado. Para o trabalho propomos analisar alguns 
indicativos que estão imbuídos no crescimento urbano de Pau dos Ferros, a partir de estímulos do 
setor imobiliário e de outros agentes produtores do espaço. Torna-se importante destacar que o 
crescimento urbano da cidade se mostra acelerado, porém, desordenado, e que se dá a partir da 
oferta de serviços ao qual a cidade dispõe exercendo uma centralidade regional de pessoas 
mercadorias e capital. 

O município de Pau dos Ferros pertencente à microrregião de mesmo nome, localizada 
no Alto Oeste Potiguar, e ocupa uma área de 259,960 km², sendo que 1,902 km² estão em perímetro 
urbano. Sua população total é de 27.733 habitantes. Com taxas de urbanização de aproximadamente 
90%, a área urbana abriga, segundo o último Censo (IBGE, 2011), 25.535 habitantes, e sua gênese 
está atrelada a atividade agrícola, porém, a principal fonte de renda é originada do terciário, a partir 
da prestação de serviços e de um comércio de caráter regional. O texto foi organizado em a primeira 
seção apresentaremos a metodologia do trabalho e, em seguida, os resultados obtidos neste recorte 
temático da pesquisa. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
A pesquisa foi desenvolvida com duração de um ano, na qual realizamos leitura e 

discussão de textos referentes à temática como em Corrêa (2000), Spósito (2004, 2011), Villaça 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN. Email: wanessadjanis@hotmail.com 
2 Mestre em Geografia e Docente do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN. Líder do Núcleo de Estudos em Geografia Agrária e 
Regional (NuGAR). Email: josueabezerra@gmail.com 
3 Graduada do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN. Email: dasilvacamilap@hotmail.com 
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(2001), Lima (2010) e Souza (2003). Realizamos um levantamento no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2011), especificamente em busca dos primeiros dados do Censo 
2010. 

Coletamos alguns dados junto a órgãos públicos cidade, como na Secretaria de 
Tributação, a fim de obter informações sobre o número de alvarás expedidos e sobre a cobrança do 
IPTU, além da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, onde buscamos informações sobre o 
Plano Diretor, que ainda se encontra em elaboração, bem como sobre as políticas voltadas ao 
planejamento urbano da cidade. Buscamos ainda junto ao Conselho Regional de Arquitetura e 
Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN), informações sobre as Anotações de 
Responsabilidade Técnica - ART, documento que possibilita o registro de obras e serviços técnicos 
junto ao CREA. Somente com a liberação da ART o alvará é expedido pela secretaria de tributação 
e a obra pode ser executada. Junto à Caixa Econômica Federal buscamos informações sobre a 
quantidade de financiamentos feitos em parceria com o governo municipal para a construção de 
imóveis por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Junto à secretaria da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, buscamos informações sobre os terrenos em posse paróquia da 
cidade, como também seus valores e localização. Também coletamos informações nas agências 
imobiliárias que atuam na cidade o número de imóveis alugados e vendidos, como também o 
registro das áreas de maior investimento em Pau dos Ferros. Por fim, realizamos uma breve leitura 
sobre a influência do setor imobiliário no processo de expansão da cidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como proposto na pesquisa intitulada “Produção do espaço e transformações urbanas na 
cidade de Pau dos Ferros – RN”, marco original do texto aqui apresentado, tentamos buscar 
entender como se deu o recente processo de expansão urbana da cidade de Pau dos Ferros na última 
década, especificamente em que fatores de formação/organização socioespacial atuam na 
morfologia da cidade. Inicialmente, tivemos que considerar a importância do papel da cidade de Pau 
dos Ferros enquanto pólo regional, a partir da oferta de serviços e de um comércio representativo na 
região, como já estudado em outras pesquisa realizadas no NuGAR (Mapa 01). 

 

 
Mapa 01 – Localização da Cidade de Pau dos Ferros no Rio 
Grande do Norte. 
Fonte: IICA (2006). 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2011. 
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O município de Pau dos Ferros vem passando por rápido crescimento urbano nas 
últimas décadas e, apesar de abrigar uma população relativamente pequena (25.535 habitantes), 
desempenha um papel representativo na rede urbana potiguar, sobretudo, na região do Alto Oeste 
Potiguar (IBGE, 2011). Na primeira década do século é que esta cidade ganhou ainda mais 
representatividade no contexto estadual quando o seu aparecimento nos anais dos institutos 
econômicos e sociais oficiais a colocando como 3º maior cidade do Rio Grande do Norte, ao lado 
de Caicó, o número de relações na rede urbana regional (IBGE, 2008). Estes dados já são indícios 
do crescimento acelerado do município, visto que apenas em três anos o número de habitantes 
cresceu consideravelmente (5,3%). 

Embora na rede urbana potiguar, e dentro dos padrões nacionais, a cidade apresente 
uma população pequena, Pau dos Ferros exerce numa hierarquia das cidades circunvizinhas o status 
de cidade pólo, devido a cidade concentrar um grande número de ofertas de serviços e de um 
comércio considerável na região. A influência da cidade de Pau dos Ferros na região, além da 
concentração do comércio, como dissemos, se dá pela elevada quantidade de oferta de serviços 
ofertados em diversas áreas, como na saúde, educação entre outros. Deste modo, há migrações 
pendulares dessas cidades para Pau dos Ferros. Diante disto, percebemos que a polarização da 
cidade se dá a partir da disponibilidade de equipamentos urbanos locais.  

O crescimento de Pau dos Ferros se deu, como nos grandes centros, de forma acelerada 
e desordenada. Houve um crescimento horizontal acelerado seguido pelo grande aumentou do preço 
da terra, prevalecendo também no setor fundiário à lei da oferta e da procura, já que existe uma 
grande procura por terras localizadas próximo ao setor de serviços, especialmente educacionais. 
Este quadro tem sinalizado para a criação de periferias e especulação imobiliária nas franjas da 
cidade. Desta forma, torna-se possível verificar o surgimento de problemas ocasionados pela 
divergência no processo ocupacional em bairros recém criado e lotes com preços elevados, 
impossibilitando a acessibilidade da maior parte da população e consequentemente criando áreas de 
habitação irregular, de baixa renda. Assim sendo, como citado anteriormente, percebemos a 
segregação de áreas em relação à porção restante da cidade. 

A abordagem em alguns seguimentos responsáveis na gestão do uso e ocupação do solo 
urbano de Pau dos Ferros foi fundamental para o entendimento do processo de transformação do 
espaço da cidade. 

Na Caixa Econômica Federal, buscamos informações sobre a quantidade de casas 
construídas a partir do fornecimento de crédito com juros baixos e bônus como ocorre no Programa 
do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. Registramos a oferta acentuada de crédito para a 
construção da casa própria na cidade, sendo praticamente todas as camadas e seguimentos de 
trabalhadores enveredarem para o financiamento. 

O aumento do número de habitações no município cresce rapidamente, uma vez que a 
população solvável ainda é crescente na cidade. Para onde nos dirigimos é possível encontrar casa 
recém construídas ou em faze de construção. Obtivemos algumas informações sobre a recente 
atuação do programa a nível municipal, assim os resultados seriam recentes, porém outros tipos de 
empréstimos existiam anteriormente, com outros títulos, mas com a mesma finalidade. Atualmente, 
todo cidadão ter direito ao empréstimo com juros baixo desde que comprove renda mensal abaixo 
de três salários mínimos e que não seja proprietário de casa na localidade solicitada a construção. 

Na Igreja Matriz buscamos informações relacionadas à quantidade de terrenos em posse 
da paróquia. As posses das terras se deram a partir da doação de dois capitães-mores que no início 
do desbravamento das terras do interior do Rio Grande do Norte passaram pela cidade de Pau dos 
Ferros e se apossaram de consideráveis porções de terra. Próximo ao seu falecimento, eles 
resolveram doar as terras para a santa Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. A doação 
ocorreu no ano de 1759, porém somente em 08 de julho de 1963 elas foram legalizadas em cartório. 
O preço do metro quadrado dos terrenos varia bastante, dependendo do bairro, da rua, do tamanho 
do terreno e da infraestutura presente. Os preços variam entre 15 reais/m² dos terrenos localizados 
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no bairro Riacho do Meio, setor oeste da cidade, a 180 reais/m² dos terrenos localizados no centro 
da cidade. Os preços são considerados para efeito de transferência, quando o proprietário deseja 
transferir seu terreno para outra pessoa. O procedimento para a transferência é feito da seguinte 
forma: calcula-se a área do terreno, sob esta medição aplicam-se os valores da tabela, e com base no 
valor obtido é acrescido 2,5%. O valor final obtido é a quantia que o proprietário deverá pagar para 
transferir seu terreno para outro proprietário. Já para conseguir domínio pleno, calcula-se a área do 
terreno e a paróquia acrescenta um percentual de 22% em cima do valor atribuído pela imobiliária. 

No que se refere às imobiliárias da cidade, levantamos o perfil socioeconômico dos 
clientes, a metodologia de avaliação o crescimento da dinâmica urbana e como esse fato contribui 
para o aumento da demanda imobiliária na cidade. Observamos ainda a existência de parceria com o 
poder público no melhoramento das áreas loteadas na cidade. Procuramos saber também o balanço 
de preços de imóveis e terrenos gerenciados pelas empresas. Foram consultadas as três imobiliárias 
sediadas na cidade: Esmeraldo Imóveis, Corrêa Imóveis e Costa Larga; as quais nos 
disponibilizaram dados muito parecidos. Quando relacionado aos alugueis, de 60% a 70% são 
comerciantes, já quando relacionado à venda de lotes de terras e imóveis, o público varia de 
funcionários públicos e de empresas privadas, além de estudantes provenientes de cidades vizinhas. 

Tomamos como destaque para entendermos o rápido crescimento urbano de Pau dos 
Ferros a instalação e ampliação de importantes centros de educação superior e tecnológica, 
caracterizada com a criação de novos cursos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) e da implantação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Estas estruturas 
possibilitaram a chegada de um número considerável de professores e alunos vindos de outras 
cidades do Rio Grande do Norte como também de outros estados. 

As áreas mais procuradas na cidade para instalação dessa demanda de alunos e 
professores são os bairros Princesinha do Oeste e Nações Unidas. Os bairros são voltados para 
habitação é dispõe investimentos de infraestrutura. Vale salientar que ocorre também uma crescente 
valorização de terrenos localizados próximo a UERN e IFRN para moradia dos estudantes vindos 
de outros municípios. Estes espaços tendem a se valorizar, tornando-se cada vez mais inacessíveis a 
população de baixa renda. 

O centro aparece também como um importante pólo receptor, mas o público deste está 
voltado para o terciário. Esta área se apresenta como a mais procurada e, por isso, é taxada como a 
mais valorizada, pois é nessa área que se concentra a maior oferta de serviços e comércio da cidade. 
O bairro mais desvalorizado é certamente o Conjunto Manoel Deodato, devido o mesmo ser um 
espaço marginalizado, onde fica localizada favela Beira Rio. Segundo os representantes das 
imobiliárias, o fator que dificulta a comercialização das terras no Conjunto Manoel Deodato, é a 
não existência de escrituras públicas nas terras, bem como a ausência investimento na 
infraestrutura. 

Segundo as imobiliárias, o preço do metro quadrado dos terrenos na cidade varia 
bastante entre 66 reais/m² em locais mais afastados, ou nas franjas urbanas, a 150 reais/m² nas 
regiões centrais. O preço do metro vai ser calculado considerando não somente as condições de 
localização e tamanho, mas o nivelamento do terreno é um ponto fundamental na sua negociação, 
ressaltando também que a diferenciação por ruas, sendo pavimentadas ou não. Destacamos ainda 
que o mesmo muda de acordo com o melhoramento dos bairros e a instalação de novos 
equipamentos urbanos, se esses fatores ocorrem consequentemente os preços tendem a aumentar. O 
preço dos lotes de terras cresceu consideravelmente nos últimos anos. Nos primeiros anos da década 
passada, estes mesmo terrenos que custavam em torno de 1 mil reais, hoje custam entre 12 e 13 mil 
reais (10 x 25m).  

Segundo os representantes do setor imobiliário da cidade, não existe qualquer tipo de 
parceria do setor público com privado para melhoria na infraestrutura de áreas a serem habitadas, 
em especial, com relação à pavimentação e saneamento. A imobiliária se encarrega apenas de parte 
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burocrática, além disso, é obrigatório reservar 35% de área verde, destinado a prefeitura para a 
futura construção de áreas comuns, geralmente praças, quadras poliesportivas ou escolas. 

O perfil dos clientes que procuram as imobiliárias é caracterizado por comerciantes, 
funcionários públicos e estudantes. Pau dos Ferros passa por um processo de mercado imobiliário 
relativamente saturado, porém tem crescido do ponto de vista da educação, serviços de saúde e no 
comércio em geral. Constatamos que existe a concentração de aproximadamente 60% dos imóveis 
da cidade nas mãos de alguns grupos (famílias) tradicionais. 

Analisando a atual conjuntura dos critérios para a liberação do financiamento para 
construção da casa própria, percebeu-se uma breve desacelerada no ritmo das construções na 
cidade, uma vez que, segundo os promotores imobiliários, o financiamento era liberado e destinado 
à construção de imóveis em locais sem qualquer infraestrutura, em áreas até rurais, fato que 
colocava em rico a qualidade de vida do cidadão. Para ele esta era uma ação que colocava em risco 
tanto a pessoa física quanto o próprio estado no sentido de que o custo despendido para arcar com 
as conseqüências de tal ação era superior ao valor oferecido por meio do projeto. Na figura 01 
temos a evolução da quantidade de imóveis alugados por ano na cidade. 

 

 
Figura 01 – Imóveis Alugados e Administrados 
pela Empresa Esmeraldo Imóveis 
Fonte: Imobiliária Esmeraldo Imóveis, 2011. 

 
Os bairros segregados, como é o caso dos bairros Riacho do Meio, o conjunto Manoel 

Domingos e o conjunto Manoel Deodato, são considerados espaços desvalorizados e mais 
destinados ao valor de uso. Partindo desse pressuposto, percebemos que a diferenciação da 
organização espacial se dá direta ou indiretamente por influência dos agentes produtores desse 
espaço, a partir de interesses econômicos e político-sociais. 

 

 

 

 
Fotografia 01 – Primeiras ocupações na 
comunidade Beira Rio. 
Fonte: Conceição Pessoa, 1997.                                                            

 Fotografia 02 – Perfil atual das moradias na 
comunidade Beira Rio. 
Fonte: Josué A. Bezerra, jul. 2010.                                                            

Anais do VII SIC 430

ISBN: 978-85-7621-031-3



VII Salão de Iniciação Científica da UERN de 17 a 18 de outubro de 2011 
 

 

Como percebemos na década de 1990 (fotografia 01), a área era praticamente composta 
por construções de casas de taipas, sem a mínima infraestrutura. Tais práticas foram responsáveis 
por inúmeros problemas, seja de ordem social, pelo fato das péssimas condições de vida decorrentes 
da pobreza dessas famílias, seja de ordem ambiental, no sentido de que as pessoas começaram a 
ocupar irregularmente as margens do rio Apodi-Mossoró. Desta forma, vem tornando-se locais 
impróprios à ocupação e a construção de habitações e moradia. 

Como o valor do solo urbano está se tornando cada vez mais elevado, faz atuar novos 
processos, antes não presentes, como é o caso da antecipação espacial, muito presente nas grandes 
cidades, mas que atualmente se torna cada vez mais visível em Pau dos Ferros. Novos bairros 
surgem constantemente; loteamento frequentes em regiões periféricas do município, como é o caso 
do bairro Chico Cajá e Nações Unidas, isto devido o elevado valor das terras mais próximas aos 
novos equipamentos da cidade. Os processos de valorização/desvalorização das localidades em Pau 
dos Ferros torna-se notório a partir da analise das ART’s (anotações de responsabilidade técnica) 
distribuídas no período de 2006 a 2010. 

   

 

 

 
Fotografia 03 – Área de expansão próxima ao 
campus da UERN, em Pau dos Ferros.  
Fonte: Josué A. Bezerra, abr. 2011.                                                            

 Fotografia 04 – Bairro Nações Unidas: área de 
expansão em Pau dos Ferros. 
Fonte: Josué A. Bezerra, abr. 2011.                                                            

 
Nas imagens acima (fotografias 03 e 04), percebemos as áreas de maior expansão da 

cidade, estas voltadas no sentido sul. Todas estas estão próximas aos equipamentos urbanos 
instalados recentemente na cidade, como os novos curso da UERN, o IFRN e a ampliação do 
Hospital Regional. Com a construção do novo campus da Universidade Federal Rural do Semi-
árido (UFERSA), na saída leste da cidade, percebemos nos arrabaldes os processos de antecipação 
espacial, visto que, já estão sendo alvo de especulação com o lançamento de empreendimentos 
imobiliários de condomínio horizontais. 

A partir do que levantamos na Secretaria de Tributação do município, no que tange a 
quantidade de alvarás expelidos nos últimos anos e o pagamento e distribuição do IPTU da cidade 
de Pau dos Ferros, identificamos que imposto na é cobrado de todos os proprietários de imóveis da 
cidade, pelo fato de muitas casas não possuírem cadastro na prefeitura. Sendo que estão sendo feitos 
o recadastramento das casas até 2012. O processo de isenção do IPTU, que é concedido apenas às 
pessoas de baixa renda, que enviam à solicitação a câmara municipal também existe. O valor do 
IPTU cobrado na cidade é calculado com base em vários fatores como o tamanho do terreno, a 
localização, as condições de saneamento e o material de construção do imóvel, que ao contrário do 
valor real, é considerado o valor venal. Sobre o número de alvarás expedidos nos últimos anos, a 
secretaria nos disponibilizou dados referentes ao ano de 2010.  

Desta forma, podemos perceber que o número de construções no ano de 2010 se 
intensificaram nos meses de maio e setembro. Buscamos também informações referentes às 
anotações de responsabilidade técnica expedidas pelo CREA nos últimos anos, tal documento é 
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obrigatório para qualquer serviço técnico sob responsabilidade do engenheiro da obra a ser 
realizada. O gráfico abaixo mostra a quantidade de ART expedidos de janeiro de 2006 a outubro de 
2010. 

 

 
Figura 02 – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) 
expedidas pelo CREA (2006 a 2010). 
Fonte: CREA-RN, 2011. 
Nota: o dado de 2010 refere-se apenas até ao mês de outubro. 
 

Segundo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município, o crescimento 
urbano da cidade nos últimos anos é notório e o documento maior que irá gerenciar este processo, o 
Plano Diretor, encontra em fase de conclusão. A empresa contratada levará em consideração como 
metas observar alguns aspectos na organização da cidade. Para tanto, no diagnóstico deverá ser 
descriminado, por exemplo, a quantidade de praças existentes, se há ou não reserva florestal, 
patrimônio cultural - parâmetros elementares de um Plano Diretor. O Plano Diretor elaborado na 
cidade é, segundo a secretaria, participativo, ou seja, todos os habitantes têm voz na elaboração do 
documento. A secretaria afirmou que embora a divulgação da audiência tenha sido bastante ampla, 
poucas pessoas participaram. Com a elaboração do Plano Diretor tem-se o objetivo de traçar 
caminhos que possam contribuir para o reordenamento urbano da cidade de Pau dos Ferros. 
Podemos perceber que não há uma política voltada para a questão da expansão da cidade, mesmo 
sendo exigências institucionais, por abrigar uma população superior a 20 mil, a cidade ainda está 
atrasada quando a essas precauções, destacando-se uma desorganização espacial. Deve ocorrer a 
preocupação com a organização da cidade, principalmente, pelo fato da sua capitalização nas mãos 
de poucos. Outro motivo seria justamente ao seu crescimento e a constante abertura para novas 
ofertas de serviços e instituições públicas e privadas cada vez mais presentes na cidade.  

As cidades de pequeno Porte, como Pau dos Ferros, sobretudo, localizadas no semi-
árido nordestino, carecem de uma democratização na gestão pública, de uma ampla participação da 
população local e da efetivação de uma nova política urbana que vise à promoção social dos 
indivíduos. 

 
CONCLUSÃO 
 

Percebemos como os agentes produtores do espaço vêm atuando na cidade de Pau dos 
Ferros nos últimos anos. O acelerado crescimento urbano está intrinsecamente ligado ao processo 
de antecipação espacial, oriundo da especulação imobiliária, devido o elevado crescimento do 
terciário ao qual a cidade se insere. Porém, esses processos acarretam a segregação dos espaços, 
atuando na exclusão/valorização dos mesmos, sejam bairros ou áreas marginalizadas. Apesar de ser 
considerada pequena, a cidade de Pau dos Ferros vem apresentando dados socioeconômicos de 
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destaque em relação à rede urbana potiguar. Para gerir este rápido crescimento, torna-se necessário 
um planejamento mais fiel as transformações que o espaço urbano da cidade vem enfrentando, 
impedindo que a população sofra pela ausência de políticas voltadas para o pensar a cidade. 
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, SABERES E HISTÓRIAS DE VIDA DE EDUCADORES NA 
CIDADE DE NATAL E NO INTERIOR DO RIO G. DO NORTE: REPERCUSSÕES NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA.

Joselito Gomes da Silva1; Daniel Bezerra de Brito2

O presente estudo teve por objetivo, à principio, discutir como 20 educadores  de escolas Municipais da Educação Infantil na  
cidade  de  Natal  constroem  suas  identidades  docentes,  desenvolvem  seus  saberes  e  histórias  de  vida  considerando  as  
repercussões na prática pedagógica. As pesquisas na área da identidade docente destacam a preocupação em compreender a  
prática pedagógica e os saberes  docentes  destacando-se os saberes  da experiência  e a organização  da formação e prática  
docente. Utilizou-se o método quantitativo para identificar o perfil pessoal e profissional dos educadores e o qualitativo para  a  
análise do conteúdo dos relatos,  de acordo com BARDIN.  pré-análise,  exploração textual  e  tratamento dos resultados da 
mensagem cujo objetivo foi dar significado ao texto relatado. Optou-se pelo relato manuscrito dos educadores analisando o  
quanto  o  “modo  de  vida”  pessoal  tem  repercussões  no  modo  de  vida  profissional  na  formação  dos  estilos  de  atuação 
pedagógica. Os educadores responderam perguntas sobre cinco tópicos: 1) representação pessoal; 2) vida familiar e escolar; 3) 
escolha  da  profissão,  4)  formação  docente  e,  5)  prática  pedagógica.  Constataram-se  relações  entre  os  tópicos  acima 
mencionados com repercussões positivas e negativas na prática pedagógica dos educadores.  Além da utilização de métodos  
para provocar  lembranças  nos relatos  dos educadores,  apontamos como sugestão,  a  necessidade  de sensibilizá-los  para a  
reflexão e a discussão dos manuscritos, permitindo-lhes compreender, reconstruir e atualizar suas práticas pedagógicas.

PALAVRAS-CHAVE: Histórias de vida; Relatos autobiográficos; Saberes docentes.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem sido consensual a afirmação segundo a qual o docente não pode mais 
reduzir sua profissão a um conjunto de competências e técnicas fragmentando a unidade “eu profissional 
e eu pessoal”. Essa virada nas investigações passou a ter o professor como foco central em estudos e 
debates, considerando o quanto o “modo de vida” pessoal tem repercussões no modo de vida profissional. 
Essa  nova  estratégia  de  investigação  surgiu,  segundo  Nóvoa  (1995)  num  universo  pedagógico  para 
produzir  outro  tipo  de  conhecimento,  mais  próximo  das  realidades  educativas  e  do  quotidiano  dos 
educadores.  No  contexto  contemporâneo  em  que  as  mudanças  são  rápidas  e  constantes,  os  saberes 
docentes, tais como saberes da experiência, curriculares, disciplinares e profissionais aparecem como um 
dos  aspectos  do  estudo da  identidade  docente  que  surge  como  algo  inacabado  e  que  acompanha  as 
transformações sócio-culturais incluindo valores e crenças. 

Na  perspectiva  da  Educação  Infantil,  o  processo  de  formação  docente  e  a  realidade  dos 
profissionais  constituem um campo fértil  de investigação.  O trabalho em creche vive um período de 
transição entre uma concepção que o definia como de cunho assistencial para outra, que passou a acentuar 
a dimensão pedagógica de educação e cuidado de crianças bem pequenas (OLIVEIRA e all, 2006). Com 
o  advento  da  Lei  decenal  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  9.394/1996,  educadores  em exercício 
apressaram-se em voltar às salas de aulas para realizar cursos de graduação em programas especiais de 
Pedagogia oferecidos pelas Universidades. 

Os diferentes saberes passaram a preocupar os pesquisadores no sentido de observar como os 
docentes os utilizam e os mobilizam na prática pedagógica. O estudo da relação entre o docente e os 
diferentes saberes que foram freqüentemente mobilizados dentro do paradigma da racionalidade técnica 
até os anos 80 tem sido cada vez mais questionado na atualidade considerando dois aspectos. O primeiro 
destaca a subjetividade do docente enquanto agente do processo educativo e o segundo destaca a evolução 
dos estudos culturais e sociológicos a respeito do currículo que superam o ensino da pedagogia diretiva 
(SILVA 2007).

1 Professor  Doutor  Phd  em  Educação  do  Curso  de  Ciências  da  Religião  do  Campus  Avançado  de  Natal  da  UERN.  E-mail:  
danielbezerradebrito@hotmail.com.
2Aluno do Curso de Ciências da Religião do Campus Avançado de Natal da UERN. E-mail: joselitogomesrn@hotmail.com.
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No contexto brasileiro é crescente o número de pesquisas investigando os saberes mobilizados 
pelo docente e como esses saberes são utilizados em sala de aula (SILVA, 2007). Nos últimos anos os 
saberes  da  experiência  vêm  progressivamente  ganhando  importância  nas  pesquisas  sobre  formação 
docente tendo em vista as dimensões temporais desses saberes que têm uma trajetória na história de vida 
do futuro docente. Silva (2008) e Lahire (2002), afirmam que os saberes da experiência surgem bem antes 
e  fazem  parte  da  história  de  vida  docente  sendo  particularmente  importante  para  compreender  a 
genealogia  dos  saberes  docentes.  Assim,  os  saberes  da  experiência  remontam  das  experiências  de 
formação vividas na família e nos primeiros anos da escola elementar. Segundo Silva (2007) ao longo de 
sua história de vida pessoal e escolar, o futuro professor interioriza uma diversidade de conhecimentos, 
competências, crenças e valores que estruturam a sua personalidade e as suas relações com os outros 
construindo e reconstruindo saberes que repercutem, posteriormente, na sua prática pedagógica. 

Um dos aspectos reveladores do nosso estudo é saber como os educadores se apropriam dos 
saberes da experiência, quais serão suas concepções sobre si mesmo, motivações e percepções positivas e 
negativas  que as associam a escolha da profissão,  a formação e as possíveis repercussões na prática 
pedagógica. Outro aspecto revelador é a possibilidade de identificar e compreender como a construção da 
identidade das educadoras participantes repercute na escolha da profissão, na formação e atuação delas na 
prática  pedagógica.  O  nível  de  qualidade  das  concepções,  motivações  e  percepções  nos  relatos 
autobiográficos serão indicadores relevantes para a possível implementação de estratégias de ações na 
formação inicial e formação continuada dos docentes da Educação Infantil. 

Dessa forma, o presente estudo justifica-se, pela sua originalidade em investigar o presente 
tema no estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, em Natal com vinte educadores e em pesquisa 
posterior,  objetiva-se  comparar  contextos  diferentes  em cidades  do  interior,  sendo  fundamental  para 
identificar  relatos  significativos  na  história  de  vida  susceptíveis  de  apresentar  traços  culturais  e 
repercussões diferenciadas entre cidade do campo e do litoral do estado. A escolha dessas cidades foi 
motivada pelos locais de trabalho na cidade do Natal onde desenvolvi a presente pesquisa com auxílio de 
um bolsista articulado a um grupo de estudo. No núcleo de Santa Cruz e cidades circo-vizinhas onde 
posteriormente poderei ter a colaboração de alunos cursando as disciplinas de Metodologia e organização 
do trabalho em Científico que possibilitarão a continuidade do presente estudo. 

Objetiva-se inicialmente analisar a relação entre história de vida, a escolha da profissão, a 
formação e atuação da prática pedagógica em escolas municipais  na Cidade do Natal.  Consideramos 
também significativo discutir a maneira segundo a qual elas constroem suas identidades e estabelecem as 
relações entre as dimensões pessoais e profissionais nos relatos destacando os saberes da experiência 
como núcleo vital do saber docente. 

MATERIAL E MÉTODOS

Vinte  educadores  de  escolas  municipais  da  cidade  do  Natal  participaram inicialmente  da 
presente pesquisa respondendo espontaneamente os questionários propostos visando investigar a trajetória 
pessoal e profissional dos docentes.  Eles responderam os questionários constituídos de duas partes:  a 
primeira parte referiu-se as informações do perfil pessoal e profissional. Nessa perspectiva,  o método 
quantitativo  dos  dados  analisa  as  informações  fornecidas  através  de  elementos  estatísticos  como 
freqüência, porcentagem e média aritmética. A segunda parte do questionário refere-se às informações 
sobre histórias de vida pessoal e profissional. A análise qualitativa pauta sobre os recortes de relatos mais 
significativos  em  que  as  educadoras  estabeleceram  relações  com  suas  histórias  de  vida  pessoal  e 
profissional.  Nessa segunda parte,  a  literatura  da formação docente é importante  para fundamentar  a 
análise qualitativa. Os textos produzidos pelos professores serão digitados mantendo suas características 
para a confiabilidade da análise qualitativa, a partir de relatos autobiográficos manuscritos considerando a 
trajetória da infância até a formação e atuação docente utilizando-se o método de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2004). 
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Os  relatos  autobiográficos  nos  fornecem  a  compreensão  de  como  as  respostas  escritas 
produzem  sentidos  e  estão  investidos  de  significância  para  sujeitos  que  respondem  e  para  os 
pesquisadores  que  questionam.  A  busca  do  pesquisador  é  verificar  as  condições  que  permitiram  o 
aparecimento do significado atribuído a uma dada experiência dos sujeitos na tentativa de explicar por 
que tomou esse sentido e não outro. Entretanto, é importante relacionar os relatos com a história e com o 
ideológico intra e inter-individual através de uma rede de significações;  perspectiva metodológica que 
norteia os relatos na presente pesquisa. Segundo Rossetti-Ferreira e cols. (2004) a Rede de Significações é 
um  conjunto  de  fatores  físicos,  sociais,  ideológicos  e  simbólicos  revestidos  de  significados  e  que 
influenciam, a cada instante, todo fazer humano. No caso deste estudo, esse conjunto de fatores constitui 
a trajetória  da identidade docente construída por cinco etapas distintas,  quais sejam: 1) representação 
pessoal; 2) vida familiar e escolar; 3) escolha da profissão, 4) formação docente e, 5) atuação docente3. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são analisados inicialmente a partir das informações pessoais e profissionais dos 
educadores considerando, sexo, idade, participação em eventos e tempo de profissão através de métodos 
estatísticos. Em seguida, analisamos os conteúdos os relatos dos educadores. 

Análise do perfil pessoal e profissional dos educadores 

O quadro 01 abaixo mostra a análise quantitativa realizada à partir das informações pessoais e 
experiências dos docentes considerando sexo, idade, nível de formação, participação em eventos e tempo 
de profissão.

QUADRO 1 Perfil pessoal e profissional dos vinte educadores Municipais da cidade do Natal.

SUJEITOS SEXO    IDADE
   (anos)

NÍVEL DE
FORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
NIVEL DO EVENTO

TEMPO DE
PROFISSÃO (anos)

01 Masculino 49  Graduado _    Mais de 10 

02 Feminino 29  Especialista Local     05 

03 Feminino -  Magistério _     Mais de 20 

04 Feminino 38  Graduada _     Mais de 10 

05 Feminino 49  Graduada _     Mais de 10 

06 Feminino 42  Graduada _     Mais de 10 

07 Feminino 39  Graduada Local     Mais de 10 

08 Feminino -  Graduanda Local     Mais de 15 

09 Feminino 37  Graduada Local     Mais de 15 

10 Feminino 40  Graduada Local     03 

11 Feminino 37  Graduada Local     15 

12 Feminino -  Graduada
_

    02 

13 Feminino -  Graduanda Local     03 

14 Feminino   39    Graduada   _       Mais de 10 

3 Consideramos o número de 20 educadores significativo para atender a natureza dos nossos objetivos quanto à relação qualitativa entre os  
relatos intra-individuais e inter-individuais em função dos cinco tópicos propostos acima. 
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15 Masculino   23    Graduado   _       05 

16 Feminino   43    Graduada   _       Mais de 20 

17 Masculino   33    Graduado   Local       Mais de 10 

18 Masculino   28    Graduado   _       03 

19 Feminino   27    Graduanda   _       01 

20 Masculino   45    Graduando   _       03 

Os resultados do quadro 1 acima mostram a idade média dos educadores superior a 37 anos 
com tempo  médio  profissional  de  9  anos e  que  25% dos  educadores  são do sexo masculino,  sendo 
maioria, as mulheres. Entretanto, a presença masculina nesta área de ensino coincide com os indicadores 
atuais segundo os quais os homens vêem ocupando progressivamente um maior  espaço na Educação 
Infantil brasileira. Com relação ao nível de formação observa-se que 75% alcançaram a graduação em 
pedagogia, dentre estes uma educadora obteve a especialização. Dentre os 25% que alcançaram apenas o 
magistério, quatro estão cursando a graduação. Este último aspecto foi impulsionado pelo cumprimento 
da Lei decenal de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 e pelos recentes programas governamentais 
que facilitam o acesso aos cursos de graduação. Considera-se não significativo o número de educadores 
participantes  de eventos  científicos  no quadro 1 acima:  apenas  32% freqüentaram eventos  científicos 
locais. Nenhum dos educadores participou de eventos regionais ou nacionais. 

Esses resultados revelam a necessidade de investimentos em eventos científicos para suscitar 
a reflexão sobre práticas cotidianas que promovam, através de cursos, a qualificação de educadores na 
formação inicial e continuada.  Considera-se ainda, segundo Brito (2008) a necessidade  de ampliar a 
produção do conhecimento na relação entre formação e atuação na prática docente da Educação Infantil.

Análise de relatos dos educadores

Os relatos de histórias de vida, revelando as dimensões da vida pessoal e profissional, vêem 
progressivamente ganhando importância nas investigações sobre formação e prática docente. Considera-
se que os relatos autobiográficos apresentam traços mais precisos e fidedignos que permitem uma maior 
compreensão das representações da realidade como objeto de análises. Segundo Ferrer citada por Cunha 
(1997) a narração do conhecimento outorga compreensão da realidade (...) pois o escrito explica a vida. A 
autora justifica destacando que (...) “as narrativas são mais disciplinadoras do discurso e porque, muitas 
vezes, a linguagem escrita libera, com maior força que a oral, a compreensão nas determinações e limites” 
(p.16).

Na análise dos relatos é importante mostrar recortes em que vinte educadores da educação 
infantil de escolas municipais da cidade de Natal no estado do Rio G. do Norte, estabeleceram relações  
com suas histórias de vida pessoal e profissional. Consideramos que essas relações possam contribuir para 
a  reconstrução  da  prática  pedagógica,  através  da  reflexão  do  educador  sobre  seu  próprio  relato 
estabelecendo relações significativas com a prática pedagógica sendo uma das alternativas para promover 
a formação docente. À princípio, através de uma análise individual dos educadores, é importante conhecer 
como eles constroem suas identidades e articulam vida familiar e escolar, escolha da profissão, formação 
e atuação docente considerando suas experiências positivas e negativas ao longo da trajetória de vida. 

Josso (2007) destaca que na abordagem da vida das pessoas na globalidade de sua história e 
de  seu  percurso,  aparecem  sinergias  positivas  ou  negativas  entre  as  dimensões  psicossomáticas, 
psicológicas, sociológicas, antropológicas, sócio-históricas, espirituais,  entre outras, e que intervêm na 
expressão evolutiva da existencialidade e, assim, da identidade. Segundo a autora: “não se pode perder de 
vista nesta identidade para si que não há individualidade sem ancoragens coletivas (família, pertenças e 
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grupos diversos, sobre os quais todos e cada um tem uma história!” , 2007, p.431). Dessa forma, a autora 
deixa transparecer,  a influência de instituições  e grupos sociais  nas diversas dimensões da identidade 
individual das pessoas ao longo de suas trajetórias de vida. Esse processo nos remete a refletir sobre a  
diversidade  de  instituições  tais  como  família,  escola,  entre  outras,  que  interferem  na  construção  da 
identidade docente. A seguir, a análise dos relatos de uma educadora4 sobre sua representação pessoal, 
vida familiar, escolha da profissão, formação e atuação docente, evidencia as relações entre experiências 
pessoais e profissionais positivas e negativas e suas repercussões na prática docente.  

A educadora  (E9)  em sua história  de vida  apresenta  experiências  positivas  e  negativas  e 
confirmam nossas reflexões sobre as diversas interferências susceptíveis de influenciar sua identidade 
docente. Em seu relato ela narrou experiências negativas na escola superadas por experiências positivas 
na universidade evidenciando diferentes  facetas  na sua maneira  de se perceber  e ser percebida pelos 
outros. Essa soma de percepções e experiências inacabadas constituiu o seu ser, a sua identidade. Ela, 
destaca ainda as relações harmônicas consigo mesma e com os outros. Apesar dessa aparente dicotomia 
nos seus relatos entre fragilidades e potencialidades, timidez e conquistas, na sua representação pessoal 
ela tem uma visão crítica do mundo:

Sou a soma de todas as minhas experiências, sejam elas boas ou más. Tenho a aparência frágil,  
mas sou forte por dentro. Estou sempre aprendendo alguma coisa e tenho consciência de que sou 
inacabada. Procuro dar sempre o melhor de mim, porém, isto não me dá o direito de achar que já 
fiz  tudo  o  que  podia.  Não  tenho  dificuldades  de  me  relacionar  com  as  pessoas.  Tenho 
temperamento calmo e sei o momento de me calar diante de algumas situações. Apesar de ser  
tímida, não tenho dificuldades em conquistar amigos e cultivar essas amizades. 

Os relatos de (E9) indicam experiências negativas da vida escolar na infância superadas pelas 
experiências  na  universidade  tornando-a  mais  reflexiva  no repensar  de sua prática  atual.  O curso de 
pedagogia na Universidade contribuiu assim para transformações significativas da visão de mundo. 

Infelizmente não tenho boas recordações da minha vida escolar. Às vezes achava que a escola 
não tinha nada a ver com a minha vida pessoal, principalmente em relação as minhas práticas de  
leitura em que achava muito mais interessante a leitura ensinada pelos meus avós e meus pais,  
bem como o incentivo deles que faziam com que a leitura fosse algo prazeroso. A escola, no  
entanto, me fazia ter medo de errar, era como se fosse uma leitura-castigo: na frente da turma,  
com muitas interrupções da professora e tendo que repetir tudo novamente se passasse por alto  
algum sinal de pontuação. Era como se a escola fosse um mundo e a vida real fosse outro. (...) 
Em 2002  resolvi  prestar  vestibular  e  comecei  o  curso  de  Pedagogia.  Este  curso  foi  muito 
importante para a minha vida, pois me deu a oportunidade de estar sempre refletindo em minha  
prática  e  essa  reflexão  tem  me  proporcionado  mudanças  significativas.  Foi  através  da 
Universidade que pude participar de vários cursos e apresentações de trabalho em eventos.

Percebe-se nas experiências de (E9) uma análise entre o eu pessoal, na relação familiar, e 
profissional considerando sua visão crítica na relação escolar, lamentando as práticas de leitura-castigo 
proposta pela escola em relação a leitura-prazerosa proposta pela família.  Sua visão crítica continuou 
evoluindo na Universidade reforçadas pelas práticas reflexivas. Ao mesmo tempo, a educadora (E9) faz 
uma análise negativa sobre a transmissão diretiva da escola tradicional, optando por uma concepção de 
produção de saberes permitindo-lhe refletir sobre o passado para justificar sua prática pedagógica atual. 

Os estudos biográficos consideram a herança vivenciada pelos docentes no passado onde eles 
podem  tirar  proveito  pedagógico  dessas  experiências,  sejam  elas  positivas  ou  negativas,  através  de 
4 Para cumprir o limite estabelecido de oito páginas para o presente artigo, apresentamos somente a análise resumida dos relatos de um 
educador.
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reflexões do tipo: “porque escolhi ser professor; o que considero ser um professor eficiente? Por quê 
ensino dessa forma? O que posso fazer para melhorar? Que relação existe entre ser professor no passado, 
no presente e no futuro”? 

Segundo Josso (2002) é neste  sentido que as narrativas  biográficas  podem ser percebidas 
como  “biografias  educativas”,  pois  permitem  refletir  sobre  o  passado  para  propor  novas  ações 
pedagógicas  tanto  no  tempo  presente,  quanto  no  tempo  futuro.  Essas  afirmações  sobre  experiências 
educativas  e  o  docente  como  ser  refletivo  e  sujeito  da  reflexão  podem ser  evidenciadas  ainda  nas 
experiências escolares e pedagógicas da (E9):

(...) No entanto, hoje percebo que a forma de ensino e as relações na escola eram respaldadas 
pela concepção de ensino da época que colocava o professor como centro do processo de ensino-
aprendizagem e mero  transmissor  de conhecimentos.  O trabalho  não se  resume em repassar 
conteúdos, mas, estimulam a interpretação, a crítica e a criatividade. Essa forma de ensinar atual 
proporciona aos alunos a possibilidade de produzir e construir seus conhecimentos. (...)  seja qual 
for o meu futuro como professora não posso deixar de participar das lutas em prol da classe  
trabalhadora e tão pouco diminuir a qualidade de ensino porque não tenho minhas reivindicações 
atendidas, como se o aluno fosse culpado pela defasagem salarial ou pela ausência de políticas 
públicas voltadas para a melhoria da Educação.

Quando critica o passado da escola tradicional propondo novas ações no tempo presente e 
futuro, a educadora tira proveito pedagógico de suas experiências negativas e positivas justificando o 
repensar de suas práticas atuais. Como aspecto a considerar no futuro, ela evidencia a importância de 
manter a qualidade de ensino priorizando o aluno, mesmo que suas reivindicações profissionais não sejam 
atendidas.  A  escolha  desse  tipo  de  relato  pela  educadora  vai  ao  encontro  da  “biografia  educativa” 
considerada como fomentadora de práticas significativas remetendo a educadora a repensar, atualizar e 
projetar ações pedagógicas, a partir de experiências vivenciadas no passado. 

Nunes (2001) destaca as “biografias educativas” como instrumento metodológico prolífico 
para a produção de um tipo de conhecimento que faça sentido ao professor, uma vez que este é agora o 
sujeito da reflexão. Para Josso (2002:31), “(...) as experiências, de que falam as recordações-referências 
constitutivas das narrativas de formação, contam não o que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu 
experiencialmente nas circunstâncias da vida”. 

Dessa forma,  observa-se  que  as  experiências  escolares  passadas  de (E9),  ilustram bem o 
conceito de biografia educativa porque essas experiências foram repensadas ao longo de sua trajetória de 
vida com novos significados nos relatos. Essa re-significação é perceptível na forma de pensar a relação 
“passado,  presente  e  futuro”  considerando  como  resultado  a  reconstrução  da  prática  pedagógica. 
Entretanto,  é preciso também perceber a distância  existente entre a utilização dos métodos de relatos 
autobiográficos do tipo “biografia educativa” e a reconstrução da prática pedagógica em sala de aula. 
Assim,  considera-se  que,  além da  utilização  de  métodos  para  provocar  os  relatos  das  educadoras,  é 
necessário sensibilizar o docente para o diálogo, a discussão, permitindo-lhe compreender a utilidade das 
memórias para reconstruir e atualizar suas práticas pedagógicas.

CONCLUSÕES

Conhecer  os  relatos  de  educadores  da  Educação  Infantil  constituiu  um  desafio  para  a 
elaboração do presente estudo, considerando que esse momento nos remeteu ao resgate de lembranças 
fomentadoras de emoções, de desafios e decisões raramente utilizadas ao longo da formação e da prática 
docente. Esses relatos dos educadores fazem parte de um passado em que eles resgataram como atores as 
suas significações sociais e concepções de si e do contexto. Os relatos de um dos educadores revelam que 
as ações em sala de aula com os alunos não são provenientes apenas dos cursos de formação, mas também 
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dos saberes da experiência trazidos por elas ao longo de suas trajetórias de vida. Lendo seus relatos é 
possível perceber um discurso reflexivo sobre as várias etapas de sua vida pessoal e profissional. 

Refletir  sobre  si  mesmas,  lembranças  da  vida  familiar  e  escolar,  escolha  da  profissão, 
formação e atuação profissional  significou conhecer a identidade atual  dos educadores,  construída ao 
longo de suas histórias de vida. Significou também contribuir para desvendar as experiências positivas e 
negativas que interferiram no enfrentamento ou não de seus desafios, medos, desejos, e que, construíram 
a relação das dimensões do eu pessoal e profissional deles.  Nos relatos, os educadores construíram suas 
performances  a  partir  de  inúmeras  referências  tais  como  a  história  familiar,  a  trajetória  escolar  e 
acadêmica, a convivência com o ambiente de trabalho e sua inserção cultural no tempo e no espaço. Suas 
trajetórias pessoais e profissionais favoreceram a reflexão sobre suas práticas pedagógicas. Sobretudo, 
oportunizaram apontar dificuldades e possibilidades susceptíveis de transformar suas ações a partir das 
descobertas de significados, sejam eles, positivos ou negativos, atribuídos às situações vivenciadas. Dessa 
forma, os relatos puderam reconstruir, através de uma provocação ou questionamento, a compreensão da 
imagem de si e da vida pessoal e profissional.

Constatou-se que o conceito de identidade docente de forma positiva, foi evidenciado pelos 
relatos dos educadores quando representavam a si mesmos. Dessa forma, eles estabeleceram a relação 
entre a dimensão do eu pessoal e profissional, buscando conhecimento e se atualizando para a eficiência 
na prática pedagógica. Representação de si, dimensões pessoais e profissionais, práticas pedagógicas e 
busca da eficiência docente são aspectos contemplados nos conceitos de Josso (2007) e Oliveira e al.
(2007) sobre identidade docente. Foi possível também, observar a importância dos saberes da experiência 
nos relatos dos Educadores bem como suas repercussões na prática docente. Esses saberes foram elos de 
ligação entre a vida familiar e escolar, a escolha da profissão, a formação e atuação na prática pedagógica 
dos educadores nas experiências positivas e negativas, nas análises individuais e coletivas da presente 
pesquisa. 

A leitura desses relatos autobiográficos teve como resultado o conhecimento da história de 
vida de vinte educadores sendo relevantes para as discussões na área da pesquisa e do ensino. Nessa 
perspectiva, na área da “pesquisa” os relatos foram utilizados para produzir saberes enquanto que na área 
do “ensino” a  investigação dos relatos foi realizada para a utilização desses saberes como “métodos de 
ensino” para a prática pedagógica em sala de aula; saberes estes, provenientes dos resultados de pesquisa. 
Considera-se que raramente tais  métodos são potencializados como experiências  de aprendizagem na 
formação  docente.  Assim,  eles  podem  provocar  um  processo  profundo  de  reflexão  e  de  vivência 
pedagógica  a  partir  de  uma  dimensão  pessoal  possibilitando  repensar,  atualizar  e  projetar  ações 
pedagógicas, a partir de uma relação entre passado, presente e futuro. 

Dessa forma, os relatos autobiográficos são representações escritas ou orais expressas pelos 
educadores  significando  suas  concepções  que,  muitas  vezes,  resistem a  mudanças  nas  suas  práticas 
pedagógicas  atuais  porque são  enraizadas  na  infância  podendo  chegar  até  a  vida  adulta.  Estratégias 
pontuando transformações  de  concepções  poderiam então  ser  viabilizadas  em situações  de  formação 
inicial e formação continuada. Provocar o educador em vivências práticas favorecendo o reviver dessa 
relação  como conteúdos  da formação  inicial  ou  continuada,  nos  parece  uma estratégia  pertinente  na 
relação teoria-prática considerando que o processo de formação profissional inicia-se principalmente nas 
interações afetivas da vida familiar e escolar. 
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CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN: PRESENÇA DOS PRINCÍPIOS FORMATIVOS NAS 
ATIVIDADES CURRICULARES

 Antônia Fabiola da Rocha Maia   1  ; Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro2; Márcia Betânia de 
Oliveira3

RESUMO:  Este  trabalho  tem como objetivo  perceber  a  contribuição  das  atividades  formativas  da  atual  proposta 
pedagógica do Curso de Pedagogia da UERN para a formação do pedagogo, articulando-as à presença dos princípios da 
interdisciplinaridade,  relação teoria e prática,  contextualização, democratização, flexibilidade e relação entre ensino, 
pesquisa e extensão. Traçamos como caminho metodológico a análise documental do Projeto Pedagógico do Curso, dos 
Programas Gerais dos Componentes Curriculares das Atividades Formativas e dos Relatórios Docentes de conclusão 
dessas atividades. Os resultados mostram que as atividades formativas apresentam em parte os princípios formativos e 
revelam possibilidades de desenvolvimento de metodologias interdisciplinares e de uma aproximação da relação teoria e 
prática desde os primeiros períodos do curso. No entanto, o fazer dessas atividades remetem a necessidade de se buscar  
a essência de um trabalho coletivo de natureza interdisciplinar através do diálogo instigante entre professores e entre 
esses e os alunos; de uma interconexão entre essas atividades e as demais atividades formativas do curso; e ainda, de 
superar  a percepção de que são um apêndice ao currículo por não terem local  e hora estabelecidos por ocasião da 
matrícula nessas atividades. O currículo vivido não reflete o currículo pensado, sendo as atividades formativas uma 
expressão genuína desse distanciamento.

PALAVRAS-CHAVE: Curso de pedagogia; Atividades formativas; Princípios formativos.

INTRODUÇÃO

 O Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
iniciou o processo de implantação do novo currículo em 2007.1, tendo a primeira turma concluído 
em 2010.2.  Essa formação busca em seus aspectos filosóficos e epistemológicos aproximações com 
práticas interdisciplinares que assegurem aos formandos a condição de atuar e refletir nos e sobre os 
espaços de atuação do Pedagogo – escolares e não escolares –, percebendo-os como uma totalidade 
complexa e instigadora do movimento dialético entre teoria e prática.

Tal proposta objetiva formar pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos 
educativos, nos espaços escolares e não escolares. Concebe a formação como uma ação que tem 
como base a docência, devendo habilitar os alunos a atuarem na diversidade de instituições onde 
demandem o trabalho pedagógico, sendo a escola a de maior relevo entre elas.

Essa amplitude na formação do pedagogo para atuar em espaços educacionais diversos 
nos remete a uma série de indagações quando confrontadas com as reais demandas da educação 
formal sob a responsabilidade das instituições escolares. Por exemplo, ao considerarmos os dados 
dos Indicadores da Educação Básica do Rio Grande do Norte (IDEB 2010), constatamos que as 
escolas carecem de profissionais aptos ao desenvolvimento de práticas pedagógicas ancoradas em 
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais de ensino, respaldadas por metodologias que 
favoreçam a transformação da matéria pedagógica (THERRIAN, 2007), possibilitando a construção 
de um saber que se estabelece na relação com o saber, com o outro e com o mundo (CHARLOT, 

1Discente do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: fabiolacjc_maia@hotmail.com
2 Mestre  em Desenvolvimento  e  Meio Ambiente,  docente  do  Departamento  de Educação da  Faculdade de  Educação,  Campus  
Central, UERN. E-mail: mayra.r@uol.com.br
3 Mestre  em Educação,  docente  do  Departamento  de  Educação  da  Faculdade  de  educação,  Campus  Central,  UERN.  E-mail:  
tabuleiro1970@yahoo.com.br
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2000). Cabe questionar: que papel cumpre o Curso de Pedagogia, no que diz respeito aos saberes, 
competências e habilidades para o fazer docente diário? Ou ainda, como contribuir com a melhoria 
dos resultados da qualidade do ensino, com uma formação tão abrangente?
       O cenário apresentado no atual PPC de Pedagogia da UERN nos leva a inferir que se o 
currículo anterior apresentava-se com defasagem teórico-metodológica, em relação à superação da 
fragmentação e da dicotomia entre teoria e prática, para uma formação “restrita” à docência nos 
anos  iniciais  do  ensino  fundamental,  como  comportar  e  superar  essas  necessidades  formativas 
ampliando significativamente a concepção de docência, ou seja, entendendo-a como ação educativa 
onde demande o trabalho pedagógico, conforme previsto no atual currículo?

Os  princípios  e  ações  pedagógicas  desenvolvidas  no  atual  currículo  de  pedagogia 
precisam dar respostas, ou subsidiar uma formação de um pedagogo capaz de se perceber apto a 
atuar  nas  mais  diversas  instituições  e  ambientes  da  sociedade  que  demandem trabalhos  sócio-
educativos.

Foram estabelecidos no PPC os seguintes princípios formativos: a interdisciplinaridade, 
relação teoria e prática, flexibilização, democratização, contextualização e indissociabilidade entre 
ensino-pesquisa e extensão, sendo o objetivo precípuo desse trabalho identificar a presença desses 
princípios nas atividades formativas.

METODOLOGIA 

Com o intuito de identificarmos a presença dos princípios nas atividades formativas, 
traçamos  como  caminho  metodológico  a  análise  documental,  realizada  em  duas  etapas: 
primeiramente foi feita a leitura do atual PPC de Pedagogia da UERN. Num segundo momento, foi 
feita  a  leitura  dos  Programas  Gerais  dos  Componentes  Curriculares  (PGCCs)  das  atividades 
formativas e dos relatórios de conclusão dessas atividades realizadas pelos professores ao final de 
cada semestre. Foram analisados os PGCCs e Relatórios das duas primeiras turmas (uma do turno 
matutino e outra do turno noturno) concluintes desse curso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Princípio da Relação Teoria e Prática 

Esse princípio, segundo consenso entre os professores formadores do referido curso, é 
condição sine qua non em todo o processo de formação acadêmico-profissional. Assim, tem-se que 
“(...)  A formação inicial só pode se dá a partir da aquisição da experiência dos formados, ou seja, 
tomar a prática existente como referência para a formação e refletir-se nela” (PIMENTA, 2004, p 
25-26).

Ao  analisarmos  a  dimensão  teórico  –  prática  presente  nos  PGCCs  das  referidas 
atividades formativas evidenciam-se metodologias interativas e o diálogo reflexivo sobre questões 
pertinentes   para  a  formação pedagógica  no ensino superior.  É  perceptível  que nos  EAIs  são 
debatidos temas relacionados à finalidade do ensino superior, a profissão do pedagogo, o universo 
da pesquisa acadêmica na FE e possibilidades de análise e interpretação de elementos de leitura do 
cotidiano que expande o espaço acadêmico de textos e livros científicos.  

Esse princípio ganha concretude na análise dos relatórios apresentados pelos professores 
responsáveis por essas atividades formativas, através das “vozes” dos alunos que conjecturam sobre 
a contribuição da atividade para a sua formação acadêmico-profissional. 

 [...]  O  mesmo  pôde  nos  situar  melhor  na  estrutura  (como  um  todo)  da 
Universidade, que para os iniciantes, acostumados com as metodologias, métodos e 
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estrutura física das escolas de ensino fundamental e médio, pode causar-nos um 
pouco de espanto. [...] (RELATÒRIO EAI I, Noturno, 2007).

Mesmo sendo possível inferir que o princípio da relação teoria e prática é preocupação 
de todas as atividades formativas analisadas nesse trabalho, percebe-se que pela natureza das PPPs e 
dos Seminários Temáticos, que pressupõe o contato direto com o lócus do exercício profissional, 
fica mais evidente e explícita a dimensão teórico-prática.   Essa premissa é explicitada por uma 
aluna quando diz: “[...]chegamos no 2º período sem saber ainda o que queríamos ... eu já entrei 
querendo ver o curso por completo, pra ver se era o que eu queria ou não, e as PPP’s foram uma 
ótima oportunidade da gente saber se é o que agente queria”.
 
 Princípio da Interdisciplinaridade

Esse  princípio  apresenta-se  como  base  epistemológica  e  pedagógica  para  a 
concretização das atividades formativas do PPC de Pedagogia. Mas quando analisados nos PGCCs 
e nos relatórios encontra, principalmente nos últimos, dificuldades de ser viabilizado.

No  campo  da  pedagogia,  Luck  (2003,  p.59-60)  compreende  que  o  enfoque 
interdisciplinar  “emerge  da  compreensão  de  que  o  ensino  não  é  tão  somente  um  problema 
pedagógico e sim um problema epistemológico”. Este enfoque se apresenta no PPC de Pedagogia 
como possibilidade de promover a superação da dissociação das experiências escolares entre si, 
como também delas com a realidade social e com o que é discutido nas universidades.

Essa nova perspectiva de formação do pedagogo tem sua tecitura no curso de Pedagogia 
da UERN, a partir de atividades como as PPPs e os Seminários Temáticos. As PPPs caracterizam- 
se  como  espaços  de  incentivo  ao  desenvolvimento  da  pesquisa  e  da  aprendizagem prática  dos 
pedagogos  em formação,  intencionam uma  unidade  entre  a  teoria  e  a  prática,  e  pressupõem a 
articulação entre os saberes das disciplinas do período de realização de cada PPP. 

Apesar da natureza da atividade ser interdisciplinar, os relatórios destacam a falta de 
planejamento  coletivo  dos  professores  e  a  ausência  de  esforço  por  parte  dos  alunos de  buscar 
relacionar as disciplinas do período com o estudo realizado nas PPPs, aproximando-se mais de uma 
perspectiva  multidiciplinar.  Sendo  possível  inferir  que  muitos  dos  professores  dos  períodos 
destinados  às  PPPs,  não  têm  participado  ativamente  de  todos  os  momentos  previstos  para  a 
construção da atividade interdisciplinar.

Outro aspecto que merece destaque na análise da dificuldade de construção de caminhos 
metodológicos que viabilizem o princípio da interdisciplinaridade nas atividades formativas está em 
romper com a visão de linearidade do conhecimento, como se cada atividade proposta tivesse que 
seguir  uma  única  lógica  de  pensamento  e  de  organização  de  conteúdos  em  uma  sequência 
estabelecida pela subjetividade e formação de cada professor, conforme percepção abstraída de um 
dos relatórios analisados:

A  dificuldade  central  que  impossibilitou  a  operacionalização,  de  forma  ipsis  
litteris,  do  plano  original  da  PPP  I,  reside  fundamentalmente  na  estrutura  da 
proposta apresentada, uma vez que para realizá-la a contento, alunos e professores 
necessitavam  de  pressupostos  anteriores.  Entre  os  pressupostos,  listamos 
fundamentalmente dois: por parte do aluno o conhecimento prévio do método e das 
técnicas  de  pesquisa  que  necessariamente  implicava  em que  este  aluno  tivesse 
cursado,  no primeiro  período,  a  disciplina  Pesquisa  Educacional.  Por  seu lado, 
faltou planejamento prévio por parte dos professores, tendo em vista que para as 
análises da pesquisa, o requisito fundamental era o conhecimento e domínio prévio 
dos conteúdos das disciplinas do segundo período (RELATÓRIO, PPPI/Matutino, 
2007).

  Como contraponto ao pensamento expresso pelo professor, nos aproximamos das ideias 
de  Demo (1991) quando destaca  que existem diferentes  níveis  de pesquisa  e  que estas  vão se 
aprofundando em função da verticalização  e complexidade dos níveis de estudo.  O autor ainda 
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desmistifica o conceito de pesquisa, admitindo considerar pesquisador, também, quem tem apenas 
graduação, pois, se bem compreendida, a pesquisa é possível e necessária desde a educação infantil. 
Assim, não é de se esperar que os alunos adentrem em práticas investigativas e de pesquisas quando 
já estejam apropriados do domínio efetivo das técnicas de pesquisa, mas a própria atividade da PPP 
deve contribuir com a construção desse caminho. 

 Quanto às  atividades  promovidas  durante  os Seminários  Temáticos,  a evidência  da 
interdisciplinaridade se faz presente nos PGCCs na promoção da interação entre  professores de 
áreas  distintas,  contribuindo  para  um  melhor  desenvolvimento  no  trabalho  de  seus  alunos, 
proporcionando-lhes  abranger  seus  conhecimentos  com  a  articulação  da  diversidade 
teórico/metodológica, que é prioridade desta atividade.

  Essas atividades visam integrar o Estágio Supervisionado às demais disciplinas do 
período em que ocorre o estágio, e oportunizar um olhar coletivo e integrado sobre questões de 
conhecimento  percebidas,  pelos  alunos,  nos  espaços  escolares.  Assim  busca-se  assegurar  uma 
relação  simultânea  e  recíproca  entre  teoria  e  prática,  de  autonomia  e  dependência  de  uma  em 
relação à outra (CHAUÍ apud CANDAU, 2003). 

Os relatórios dos Seminários Temáticos não possibilitam inferências acerca da presença 
dos  princípios  formativos,  pois  consistem  em  uma  descrição  da  intencionalidade  do  que  foi 
planejado e não do que foi e como foi realizado..

Princípios da Contextualização e da Democratização 

O princípio da contextualização tem como objetivo orientar a organização do currículo 
na  devida  adequação  dos  conteúdos  às  características  locais  e  regionais  onde  se  desenvolve, 
propondo  uma  relação  direta  com  a  vida  dos  alunos,  através  de  suas  vivências  pessoais  e 
profissionais, permitindo que o currículo se torne um confronto saudável entre os saberes.

A análise dos PGCCs aponta, em sua maioria, a presença desses princípios, uma vez 
que nos EAI, II e III existe a preocupação dos professores em conhecer o aluno ingressante, resgatar 
seus  conhecimentos  prévios  sobre  o  que  pensa  a  respeito  da  formação  acadêmica  no  contexto 
universitário, as expectativas em relação à formação e estabelece uma relação entre as atividades 
gerais da universidade – ensino, pesquisa e extensão- com a formação do pedagogo. 

Nas PPPs I e III percebemos que os princípios da contextualização e da democratização 
estão  em  partes  contemplados,  visto  que  os  relatórios  docentes  apresentam  experiências  que 
restringem o campo de pesquisa do aluno à escola, enquanto o PPC de Pedagogia evidencia que tais 
princípios “(...) preocupam-se com o fato de que o formando deve ser capaz de ampliar suas ações 
para  outros  espaços  que  vão  além  do  chão  da  sala  de  aula”  (PROJETO  PEDAGÓGICO  DO 
CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 20).  Apenas na PPP II, esses princípios foram percebidos de 
forma satisfatória, através do registro de atividades realizadas em torno de seminários e debates 
envolvendo profissionais/pedagogos de espaços escolares e não escolares.

Estes princípios foram evidenciados nos PGCCs do Seminário Temático I e II, uma vez 
que  as  atividades  propostas  têm  a  intenção  de  proporcionar  a  identificação  de  problemas  de 
conhecimento relacionados ao ensino- aprendizagem na educação infantil e anos iniciais. Não foi 
possível  analisar  nos  relatórios  docentes  do Seminário  Temático  a  concretização  das  propostas 
apresentadas nos PGCCs em função do caráter apenas propositivo desses relatórios. 

Princípios da Flexibilização e da Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão

         Esse princípio pressupõe uma dinâmica de flexibilização horizontal e vertical para além 
da  perspectiva  de  uma  matriz  curricular  disciplinar,  devendo  abranger  outras  perspectivas  de 
atividades, com maior ausência de pré-requisitos e sustentação no “diálogo de saberes, no trabalho 
coletivo,  na visão de unidade entre teoria e prática” (CANDAU, 2003; PIMENTA, 2004), e na 
imbricada relação entre ensino, pesquisa e extensão.
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As atividades  formativas  analisadas,  na  sua  maioria,  expressam apenas  em parte  a 
perspectiva de flexibilização vertical e horizontal, entendidas, respectivamente, como: 

A  flexibilização  curricular  vertical  expressa-se  através  da  organização  dos 
conhecimentos em núcleos de estudos (básico e aprofundamento) (...). O caráter da 
flexibilização  vertical  revela-se  ainda  na  oportunidade  de  o  aluno  optar  por 
aprofundar  conhecimentos  requeridos  a  determinadas  áreas  de  atuação,  como 
também na  possibilidade  de cada componente  curricular  (disciplinas/atividades) 
propiciar uma formação voltada para a criatividade e a criticidade, subsidiada pela 
interdisciplinaridade,  enquanto  exigência  para  contribuir  com  a  qualidade  da 
formação  inicial  do  professor  (PROJETO  PEDAGÓGICO  DO  CURSO  DE 
PEDAGOGIA, 2007, p. 28).

Inferimos, a partir da perspectiva de flexibilização vertical apresentada no PPC que a 
organização curricular por núcleos de estudos impõe à formação um processo de constante conexão 
e dinamicidade entre as diversas atividades curriculares e as disciplinas. È de se supor, no entanto, 
que os EAIs I, II e III, tenham elementos de confluência entre si e desses com as disciplinas que 
compõem o núcleo básico de estudos. Na mesma lógica, as PPPs e os Seminários Temáticos não 
podem ocorrer desarticulados das demais  atividades  curriculares  e,  principalmente,  da realidade 
educacional lócus de atuação profissional do pedagogo.

Essa premissa quando analisada na perspectiva do currículo formal parece ter sólida 
sustentação,  porém  quando  transformada  em  um  fazer  nos  pareceu   apenas  parcialmente 
confirmada, pois   tem-se a impressão de que algumas  atividade se encerram em si mesmo, não 
dialogando/perpassando  sistematicamente  outros  momentos  da  formação,  ou  seja,  as  outras 
atividades formativas não se utilizam de enfoques já realçados por outras atividades. Existe ainda, 
um isolamento entre as disciplinas e demais atividades formativas. É como se o aluno, por si só, 
fosse o responsável pelo estabelecimento de construções cognitivas que dêem conta do diálogo e da 
aproximação dos saberes/conteúdos das atividades ofertadas.

Na análise documental realizada – PGCCs e Relatórios – não conseguimos perceber de 
maneira explícita a presença do princípio da flexibilização horizontal,  pois as interfaces com as 
demais atividades da formação não ficam evidenciadas. No entanto, percebe-se a possibilidade da 
busca pelo aluno de se inserir  em outras atividades  que venham a aprofundar a  perspectiva de 
estudo iniciada nas atividades formativas. 

Assim, podemos deduzir que, ao realizar as atividades formativas em discussão, o aluno 
pode adequá-las para expandir ou aprofundar o seu trabalho, inclusive para apresentá-lo em eventos 
científicos, através das denominadas Atividades Complementares. Porém, o que nos inquieta diante 
da perspectiva da flexibilização curricular é o paradoxo que a envolve, pois ao mesmo tempo em 
que a formação solicita do aluno a necessidade de participar de atividades complementares e de 
estabelecer conexões entre os saberes que perpassam a formação, tem dificuldade de disponibilizar 
mecanismos que favoreçam a construção da autonomia intelectual e acadêmica do aluno.

O PPC em pauta preconiza como um princípio indispensável nas atividades formativas, 
a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  Nesse sentido, tem-se que:

(...) No bojo dessas discussões apresenta-se como consenso a formação alicerçada 
em atividades de ensino-pesquisa-extensão. A pesquisa, princípio indispensável da 
formação  profissional,  constitui-se  em  mecanismo  necessário  à  produção  de 
conhecimentos que, em interação com o ensino e práticas extensionistas, integra 
conhecimentos  teóricos  a  atividades  práticas,  contribuindo  com o  processo  de 
transformação  da  sociedade.(  PROJETO  PEDAGÓGICO  DO  CURSO  DE 
PEDAGOGIA, 2007, p.29)

Essa compreensão nos faz inferir que existem diferentes maneiras de articular o ensino, 
a pesquisa e a extensão em um processo de formação acadêmica,  cujo propósito deve ser o de 
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ampliar a percepção da realidade para nela intervir. As atividades formativas precisam fomentar o 
debate reflexivo, baseado em pesquisas realizadas pelos professores e pelos alunos em momentos de 
vivencia  dessas  e  de  outras  atividades  inerentes  ao  trabalho  acadêmico,  ou  seja,  as  atividades 
formativas, por sua natureza investigativa, não podem ser realizadas como mera repetição de um 
ritual  que  parte  sempre  de  um mesmo  ponto  e  se  chega  sempre  aos  mesmos  diagnósticos.  O 
princípio  da  articulação  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão  requer  movimento,  dinâmica 
metodológica, pesquisa e evocação do material acadêmico-científico já produzido. 

Considerando  que  os  documentos  analisados  fazem  parte  do  contexto  das  duas 
primeiras  turmas  concluintes  e  por  isso  mesmo,  são  os  primeiros  materiais  produzidos  nas 
atividades analisadas, podemos inferir que o EAI I apresenta ao universitário o funcionamento da 
Universidade e conseqüentemente a possibilidade da articulação desse tripé na perspectiva de um 
vir a ser; ou seja, a atividade em si, pela sua natureza não possibilita  na prática essa articulação,  
mas instiga o aluno e aponta os caminhos nessa perspectiva.

O PGCC do EAI III se aproxima desse princípio quando oportuniza ao aluno conhecer e 
buscar a participação nos grupos de estudos e pesquisas da FE/UERN. Porém, o relatório docente 
não evidencia  a  existência  de  encaminhamentos  mais  consistentes  nesse sentido,  por  parte  dos 
professores responsáveis pelo estudo.  

As PPPs apresentam explicitamente o diálogo entre a pesquisa e o ensino. Porém, a 
perspectiva da extensão deixa a desejar, visto que não há um retorno à escola, lócus da investigação, 
quanto aos resultados apresentados pelas pesquisas ali desenvolvidas.

Em relação aos Seminários temáticos I e I, o PGCC evidencia o princípio da articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, pois para realizarem a atividade, os alunos devem relacionar 
este  “tripé”-  estudo  e  diagnóstico  de  um problema  de  conhecimento  na  escola  e  proposta  de 
intervenção. Não é perceptível no relatório docente a evidencia da concretização da proposta e seus 
resultados.

CONCLUSÃO

A pesquisa realizada mostra que ainda estamos distante de “lapidar” a identidade do 
pedagogo. Se nos voltamos para as DCNs de Pedagogia (BRASIL, 1999) nos perdemos em uma 
série  de  competências  e  habilidades  aparentemente  inatingíveis  em um currículo  previsto  para 
quatro anos de formação. Se optamos pela perspectiva da docência escolar, vale salientar, de total 
relevância no contexto da educação brasileira, não atendemos a infinidade de demandas do trabalho 
pedagógico na sociedade. O fato é que precisamos formar e formar bem.

Na perspectiva das DCNs de Pedagogia (BRASIL, 1999), opção feita pelo currículo do 
Curso de Pedagogia da UERN, formar bem pressupõe, segundo Aguiar et alii (2006), a solidez de 
uma formação teórica, “alicerçada no estudo das práticas educativas escolares e não-escolares e no 
desenvolvimento  do  pensamento  crítico,  reflexivo  fundamentado  na  contribuição  das  diferentes 
ciências e dos campos de saberes que atravessam o campo da pedagogia” (pp. 832-833).

 Nesse sentido, as atividades formativas devem estar organizadas e serem materializadas 
de modo a integrar  disciplinas,  situar  saberes e abrir  inúmeras possibilidades  para a construção 
efetiva do conhecimento na área.  Quando relacionadas aos princípios formativos,  inferimos que 
essas premissas estão sendo viabilizadas em parte, pois existe ainda uma distancia entre o pensado 
no  currículo  e  o  vivido  na  formação  acadêmica.  Assim,  concluímos  que  o  princípio  da 
interdisciplinaridade tem na sua estruturação, através das PPPs e dos seminários temáticos, uma 
excelente  perspectiva  metodológica,  no  entanto,  enfrenta  dificuldades  na  sua  operacionalização 
como: ausência do diálogo de saberes, do trabalho coletivo e a necessidade de rompimento com a 
linearidade subjetiva dos professores formadores.
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O princípio da relação entre teoria e prática é o que se apresenta mais satisfatório uma 
vez que o debate, a reflexão, o diálogo, de acordo com os documentos analisados, se ancoram em 
um olhar investigativo nos espaços de atuação do pedagogo, com ênfase substancial  no espaço 
escolar. 

A flexibilização e a relação entre ensino, pesquisa e extensão, também se apresentam 
em parte nas atividades analisadas, pois apesar dessas atividades fomentarem esses princípios, fica 
sempre a impressão que o tempo não está sendo suficiente para orientações mais profícuas que 
favoreçam  a  construção  da  autonomia  acadêmica  dos  alunos  e  consequentemente,  o 
aprofundamento dos estudos iniciados nessas atividades.

Outro aspecto que nos chamou a atenção na efetivação desse trabalho está relacionado à 
sistematização dos relatórios construídos pelos professores coordenadores pois, por mais rica que 
seja a diversidade de pensamentos e ideias,  tem-se a impressão de que não há uma unidade no 
discurso em torno do que é realmente foco e importante de ser apresentado no relatório.

Por  fim,  realçamos  a  ideia  construída  em função  da  pesquisa  realizada,  de  que  as 
atividades  formativas,  na  forma  pensada  no  currículo  de  pedagogia,  poderiam  dar  uma  maior 
contribuição ao processo de formação dos pedagogos, se dialogassem mais com as outras atividades 
curriculares, perpassando suas temáticas nas disciplinas dos períodos letivos em que são realizadas; 
se alcançassem a essência de um trabalho coletivo de natureza interdisciplinar, através do diálogo 
instigante entre professores e entre esses e os alunos; se não fosse percebido como um apêndice ao 
currículo,  sem  local  e  hora  estabelecidos  por  ocasião  da  matrícula  nessas  atividades.  Fica  o 
entendimento  de  que  o  currículo  vivido  está  aquém do currículo  pensado,  sendo as  atividades 
formativas uma expressão genuína desse distanciamento.
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DESMITIFICAÇÕES DE CRENÇAS ACERCA DE CONTRIBUIÇÕES DE 
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

FANAT/UERN

Lucivania Torquato da Silva Costa¹; Mariluze Riani Diniz dos Santos²; Maria  
Antonia Teixeira da Costa e Meyre-Ester Barbosa de Oliveira3

RESUMO:  O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de conhecer a percepção de professores e 
alunos dos cursos de licenciatura sobre as contribuições das disciplinas pedagógicas: Didática, Psicologia 
e Estrutura do Ensino Básico na formação do professor. Para a realização da pesquisa procedeu-se um 
trabalho de campo, com aplicação de questionários aos professores Supervisores de Estágio e alunos do 
6º e 8º períodos dos cursos de Ciências Biológica e Química, na perspectiva de identificar e analisar as 
contribuições  das  disciplinas  pedagógicas  em  destaque  na  formação  docente.  Os  resultados  foram 
analisados  à  luz  dos  estudos  de:  AZANHA (2004);  CUNHA (2002);  FREIRE (1998);  IMBERNÓN 
(2002); PIMENTA (1999) e TARDIF (2002). Com a realização da pesquisa pudemos constatar que ainda 
há uma resistência, principalmente por parte dos alunos, em relação às disciplinas pedagógicas, embora os 
resultados  sinalizem que,  apesar  da  desvalorização  das  disciplinas  pedagógicas,  estas  se  configuram 
como  relevantes para a formação dos licenciados nos cursos acima citados. 

PALAVRAS-CHAVE:  Disciplinas pedagógicas; Formação do professor; Estágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa é continuidade de pesquisas realizadas durante os últimos 
três  anos  com  o  apoio  do  PIBIC/CNPq/UERN,  nas  quais  se  buscou  investigar  o 
universo das Licenciaturas da UERN, na perspectiva de conhecer o papel das disciplinas 
pedagógicas na formação dos professores. No primeiro ano, 2007/2008, analisamos o 
objeto de pesquisa sob a ótica de professores dos diferentes cursos de Licenciatura da 
UERN; no segundo ano, 2008/2009, refletimos sobre as narrativas de professores da 
Faculdade de Educação que ministram as disciplinas pedagógicas nas licenciaturas e no 
terceiro ano, 2009/2010, focamos o objeto na perspectiva dos alunos das Licenciaturas 
da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT e da Faculdade de Filosofia e 
Ciências  Sociais  –  FAFIC.   Com  base  nesses  estudos  constatamos  que  tanto  os 
professores que participaram da investigação,  quanto os graduandos reconheceram e 
elencaram as contribuições das disciplinas pedagógicas para a formação do professor da 
educação básica. Contudo, os professores da Faculdade de Educação que ministram as 
disciplinas pedagógicas nos cursos de Licenciatura, revelaram em suas narrativas que 
sentiam uma resistência de grande parte dos alunos com relação à valorização dessas 
disciplinas,  que  em  geral  são  consideradas  menos  importantes  que  as  disciplinas 
específicas  do  curso,  especialmente  entre  os  alunos  dos  cursos  de  licenciatura  da 
FANAT.  Tal  constatação  nos  levou  a  alguns  questionamentos:  Por  que  apesar  de 
reconhecerem que  as  disciplinas  pedagógicas  contribuem na  formação  do professor 
alguns  alunos  dos  cursos  em  estudo  secundarizam  sua  importância?  Será  que  há 
discrepância entre as expectativas dos alunos em relação às disciplinas pedagógicas e os 
conteúdos  ministrados?  Que  relações  podemos  estabelecer  entre  os  resultados  das 
_______________
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2- Aluna acadêmica do 5º período do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN – Campus Central. Voluntária do Grupo de Pesquisa Formação e Profissionalização do Professor e bolsista do 
Programa de Educação Tutorial do curso de Pedagogia - PET Pedagogia – mariluze_mary@hotmail.com.
3- Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da  
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – meyrester@yahoo.com.br. 
4- Doutora em Educação, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do  
Rio Grande do Norte – UERN – mariaantonia@uern.br . 
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pesquisas anteriores e as observações dos professores de estágio supervisionado quantos 
às  contribuições  citadas  pelos  alunos?  Estas,  entre  outras  indagações  evidenciam a 
necessidade de realizar estudos que venham contribuir  para desmitificar o papel das 
disciplinas pedagógicas na formação do professor da educação básica.  Diante disso, 
resolvemos investigar na ótica dos professores supervisores de estágio e dos alunos que 
estão  desenvolvendo  o  estágio  curricular  obrigatório  as  possíveis  contribuições  das 
disciplinas  pedagógicas  na  perspectiva  de  extrair  lições  que  possam contribuir  para 
repensar a formação do professor na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
especificamente sobre as disciplinas pedagógicas.

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente  pesquisa  foi desenvolvida  junto  aos  professores  supervisores  de 
estágio e alunos dos cursos de Licenciaturas Ciências Biológica e Química da Faculdade 
de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), na perspectiva de evidenciarmos as possíveis 
contribuições  das  disciplinas  pedagógicas:  Psicologia,  Didática  e  Estrutura  no 
desenvolvimento  do estágio supervisionado.  Neste  sentido,  buscávamos identificar  e 
analisar  lições  que  possam  contribuir  para  repensar  a  formação  do  professor  na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e desta forma possibilitar a reflexão-
ação dos professores.

Trata-se de uma pesquisa exploratória, caracterizada por um estudo de campo 
realizado no período de 08 de Dezembro de 2010 à 06 de Janeiro de 2011. A pesquisa se 
fez  por  meio  da  aplicação  de  questionários  estruturados  com alunos  e  professores 
supervisores de estágio do 6º e 8º período, da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais 
(FANAT)  nos  cursos  de  Química  e  Ciências  Biológicas. O  universo  da  pesquisa 
compreende  os  Cursos  de  Ciências  Biológica  e  Química  da  Faculdade  de  Ciências 
Exatas  e  Naturais  da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  -  UERN. A 
população da pesquisa é constituída por professores supervisores de estágio curricular 
obrigatório e alunos do 6º e 8º períodos dos referidos cursos. Os sujeitos da pesquisa 
foram selecionados entre os professores que atuam no Departamento dos cursos citados 
anteriormente, tendo como prioridade os professores supervisores de estágios e alunos 
que já haviam desenvolvido ou estavam realizando o estágio,  já que a  dinâmica da 
pesquisa exigia professores que pudessem observar os alunos no decorrer do estágio. 
Desta  forma,  selecionamos  3  (três)  professores  e  32  (trinta  e  dois)  alunos  que  se 
enquadravam na situação descrita.

Os  questionários  foram  organizados  por  meio  de  questões  objetivas  e 
subjetivas,  separados  em  dois  tipos:  um  para  o  professor  e  outro  para  os  alunos. 
Inicialmente analisamos os dados por meio da tabulação, selecionando os dados por 
curso e período, para identificarmos a freqüência das respostas. Para tanto, levamos em 
consideração  o  número  de  questões  marcadas,  que  representam  a  contribuição  da 
disciplina para cada aluno no período de estágio. E em seguida transformamos isso em 
gráficos separados apenas por disciplinas para analisarmos os dados de forma geral. 
Após a análise quantitativa fizemos a triangulação dos dados, a fim de sintetizarmos as 
contribuições  mais  citadas  para  cada  uma das  disciplinas.  Com relação às  questões 
subjetivas  buscamos refletir  sobre os significados das falas  dos sujeitos da pesquisa 
ancorados nos estudos de Orlandi (2002) sobre análise de discurso. Recorremos ainda a 
uma revisão da literatura em autores que abordam a temática, entre os quais citamos os 
trabalhos de AZANHA (2004); CUNHA (2002); FREIRE (1998); IMBERNÓN (2002); 
PIMENTA (1999) e TARDIF (2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A partir  da  realização  da  aplicação  dos  questionários  procedemos  com  a 
tabulação e organização dos dados tomando como referência a freqüência das respostas 
apresentadas  pelos  alunos  para  cada  disciplina  em cada  curso,  conforme exposto  a 
seguir:

Quadro 1: Contribuições das disciplinas pedagógicas na ótica dos alunos 
DISCIPLINAS CURSO DE QUÍMICA CURSO DE C. BIOLÓGICAS

ESTRUTURA

- Conhecer como o ensino brasileiro 
está organizado. 
- Conhecer os documentos da escola. 
-  Disciplina  necessária  à  formação 
inicial e continuada do professor.
- Conhecer os direitos e deveres dos 
alunos.  
-  Conhecer  as  leis  que  regem  o 
ensino. 

-  Conhecer  os  documentos  da 
escola.
- Conhecer o comportamento ético 
do profissional docente na escola. 
- Disciplina necessária à formação 
inicial e continuada do professor. 
-  Compreender  o  histórico  da 
educação brasileira.

DIDÁTICA

- Aprender a elaborar o planejamento 
de aula.
- Abordar os conteúdos na prática de 
ensino em sala de aula. 
-  Inovação,  criatividade  e  novas 
formas de práticas metodológicas de 
ensino .
-  Possibilitou  o  conhecimento  da 
postura profissional do professor 
-  Intencionalidade  e  incentivo  na 
busca  da  aprendizagem  tanto  do 
aluno como do professor. 
-  Aprender  a  valorizar  os 
conhecimentos prévios dos alunos .

- Contribui para aprender a elaborar 
o planejamento de aula.
-  Aprender  a  valorizar  os 
conhecimentos prévios dos alunos.
-  Possibilitou  debates  sobre  a 
interação entre professor e aluno.

PSICOLOGIA

-  Aprendeu  a  como  estimular  os 
alunos  a  como  buscar  o 
conhecimento e a aplicá-los na vida 
social.
-  Aprendeu  como  interagir  com  os 
alunos  contribuindo 
consequentemente para a atuação em 
sala de aula.
-  Possibilitou  compreender  as 
particularidades  comportamentais 
que  influenciam  no  processo  de 
aprendizagem dos discentes.
 - Conheceu como a mente funciona, 
atitudes, fases e reações humanas.

- Conheceu como a mente funciona, 
atitudes, fases e reações humanas.
-  Possibilitou  compreender  as 
particularidades  comportamentais 
que  influenciam  no  processo  de 
aprendizagem dos discentes.
- Aprendeu como interagir com os 
alunos  contribuindo 
consequentemente  para  a  atuação 
em sala de aula.

Fonte: Questionário aplicado com os alunos dos cursos de Química e C. Biológicas da FANAT.

Os resultados  encontrados  apontam para  um reconhecimento  por  parte  dos 
entrevistados  em  relação  a  contribuição  das  disciplinas  pedagógicas  para  a  sua 
formação. Contudo, vale salientar que houve certa resistência por parte de alguns alunos 
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no primeiro momento de aplicação dos questionários. Dessa forma, a primeira reação 
foi afirmar que as disciplinas – Estrutura do Ensino Básico, Didática e Psicologia – não 
deram contribuição alguma em sua formação inicial. 

Esta reação de insatisfação foi  constatada ao analisarmos os questionários, nos 
quais alguns discentes deixaram perguntas em branco e/ou responderam as questões 
subjetivas com afirmações negativas sobre a disciplina ou o professor que a ministrou. 
Alguns  chegaram a  afirmar  que  estas  não  contribuíram não por  suas  teorias  serem 
inválidas, pelo contrário, poderiam ser de grande valia desde que, os professores que as 
lecionam fizessem a ponte com o cotidiano, ou seja, trouxessem algum exemplo prático 
que tenha obtido sucesso em relação as suas práticas enquanto professores.

Atualmente vem se discutindo a respeito de certa insatisfação com relação à 
formação pedagógica nas licenciaturas para os professores do ensino básico, devido às 
divergências com relação à definição do perfil do profissional que se quer formar para a 
escola  básica.  Estes  fatos  devem-se,  provavelmente,  pelo  distanciamento  entre  as 
instituições de formação de professores e as escolas campo de atuação do profissional 
docente  (AZANHA,  2004).  Na  realidade,  as  duas  instituições,  escola  pública  e 
academia, principalmente esta ultima, deveriam pensar juntas um currículo de formação 
que busque desenvolver os docentes ou futuros profissionais, e que, segundo PIMENTA 
(1999), desenvolva

[...] conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem per-
manentemente irem construindo seus saberes-fazeres  docentes  a  partir  das 
necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no coti-
diano. Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação 
e da didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, e 
que desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a 
partir dela,  constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, 
num processo contínuo de construção de suas identidades como professores 
(p. 18).

Como  conseqüência,  esta  parceria  colaborativa  estimulará  o  professor  a 
compreender-se como colaborador das investigações e pesquisas realizadas sobre a sua 
profissão, sobre sua relação com o aluno, sobre o desenvolvimento da escola e sobre a 
educação  de  modo  geral,  efetivando  assim,  a  articulação  entre  teoria  e  prática, 
possibilitando condições necessárias para a construção de uma formação profissional 
reflexiva. 

Os gráficos a seguir apresentam as três principais contribuições de cada uma 
das disciplinas objeto de estudo citadas pelos alunos de ambos os cursos.
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     Figura 1: Contribuições da disciplina Estrutura do Ensino Básica na ótica dos alunos
      dos cursos de Ciências Biológicas e Química.

      Figura 2: Contribuições da disciplina Didática na ótica dos alunos dos cursos de 
      Ciências Biológicas e Química.
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     Figura 3: Contribuições da disciplina Psicologia na ótica dos alunos dos cursos de
      Ciências Biológicas e Química.

A análise dos dados aponta para certa coincidência nas respostas dos alunos 
com relação as três principais contribuições das disciplinas em estudo, como pode ser 
constatado nas figuras 1 e 2 em que se identifica que um percentual de 90% citaram a 
mesma contribuição e as demais contribuições foram apontadas por uma média de 70% 
a 80%. Podemos ainda destacar que pelo menos 70% de ambos os cursos reconhecem 
que Didática e Estrutura do Ensino Básico apresentam ao menos três contribuições para 
a formação.

É possível ainda, perceber que a disciplina Psicologia apresentou um menor 
índice  de  contribuições  na  ótica  dos  alunos,  pois  apenas  60%  dos  participantes 
indicaram  pelo  menos  uma  contribuição;  enquanto  que  50%  indicaram  duas 
contribuições e apenas  40% citou pelo menos três. 

As falas dos entrevistados evidenciam que há um reconhecimento por parte dos 
alunos  de  que  as  disciplinas  pedagógicas  têm  um  papel  importante  a  cumprir  na 
formação, entretanto apontam que há uma distância entre as expectativas e o que de fato 
vem sendo ministrado. Tal aspecto é expresso nas falas dos alunos quando destacam na 
prática  dos  professores  a  falta  de  articulação  teoria-prática;  o  distanciamento  da 
realidade da escola e do perfil formativo do curso. Ressaltam ainda, a necessidade de 
maior  articulação entre  as  disciplinas  específicas  e  pedagógicas  e  de uma formação 
didático-pedagógica, por parte dos professores, para ministrar as aulas. 

“A eficiência das respectivas disciplinas seria melhoradas se fossem ministra-
das de forma mais voltada com a realidade ...”(A05B)

“Que estes [professores], devem além de lançarem aos seus alunos estratégias 
inovadoras, planos de aulas e ensino, façam também estas coisas. Que saibam 
estimular e ensinar estas disciplinas afim de fazer-nos gostar delas, porque 
afinal de contas, eu, acho que elas têm importância sim, porém não estão sen-
do bem aproveitadas. Que tudo digam façam sentido e não seja só mais um 
monte de palavras decoradas para ser repassadas em uma prova.” (A08B)
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“Falta pelos professores [...] a prática daquilo que ensinam, tanto na interação 
professor-aluno, como no uso de metodologias propostas ou mesmo planeja-
mento das atividades.” (A01B)

“Como a educação atual exige um melhor posicionamento do profissional e 
metodologias diferenciadas. Os professores deveriam explorar mais as disci-
plinas pedagógicas” (A06Q)

“Que os professores não desistam e insistam em seus alunos, pois as discipli-
nas pedagógicas são as bases teóricas para um bom estagio e uma boa forma-
ção profissional” (A01Q)

Quando  instigados  a  sugerirem  algumas  recomendações  para  a  prática  dos 
professores que atuam nas disciplinas pedagógicas os alunos indicaram os seguintes 
aspectos:  melhorar  a  relação professor-aluno;  adequar  os  conteúdos ministrados  nas 
disciplinas  pedagógicas  aos  objetivos  do  curso  em  que  estão  sendo  ministradas; 
relacionar teoria e prática; maior conhecimento didático-pedagógico para conduzir as 
suas aulas; apresentar em sala estratégias inovadoras que obtiveram êxito em escolas; 
trabalhar mais com a realidade escolar; possibilitar maior interação entre as disciplinas 
pedagógicas e as demais e por fim compreender o papel da disciplina na formação.

Os depoimentos dos alunos lançam luzes que certamente nos ajudarão a refletir 
sobre a urgente necessidade de um redimensionamento na prática pedagógica dos cursos 
de Licenciatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Professores e alunos, participantes da pesquisa, reconhecem as contribuições 
das  disciplinas  pedagógicas  Didática,  Estrutura  do  Ensino  Básico  e  Psicologia  na 
formação de professores, apontando-as como fundamentais na formação de conceitos e 
no  desenvolvimento  de  práticas  facilitadoras  do  processo  ensino-aprendizagem. 
Contudo,  enfatizam que as  disciplinas  objeto da  pesquisa poderiam contribuir  mais, 
atingindo os objetivos a que se propõe se fossem ministradas de forma mais integrada 
ao curso a que se destinam. Além disso, os alunos ainda destacam o distanciamento 
entre os conteúdos trabalhados e as necessidades que eles se deparam no momento da 
atuação no período de estágio. Diante do trabalho podemos extrair algumas lições que 
certamente  poderão  contribui  para  repensar  a  formação  pedagógica  dos  cursos  de 
Licenciatura da UERN, entre as quais podemos destacar: a necessária articulação teoria-
prática; a busca de integração entre as disciplinas específicas e pedagógicas, por meio 
de  um  trabalho  coletivo  entre  professores  do  Departamento  de  Educação  e  dos 
Departamentos aos quais estão vinculados os cursos de Licenciatura; conhecimento por 
parte dos professores que ministram as disciplinas pedagógicas do perfil formativo do 
curso  no  qual  irá  lecionar  e  por  fim,  um  maior  entrelaçamento  entre  as  práticas 
desenvolvidas na Universidade e as que habitam o cotidiano escolar.
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DIÁLOGO ENTRE PROFESSORES/AS RURAIS SOBRE A CULTURA E O 
PRECONCEITO EM PORTALEGRE-RN  

  
Ivanilza de Souza Beserra1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Disneylândia Maria Ribeiro3; 

Maria da Conceição Matias4; Maria Margarida Pinheiro5.  
  
  

RESUMO: Este trabalho faz parte da Pesquisa ―Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste 
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade‖ e objetiva 
analisar as relações preconceituosas ligadas à população rural e remanescente de comunidades quilombolas de 
Portalegre/RN, como também as percepções dos/as educadores/as com referência a suas vivências ligadas à sexualidade 
e à relação de gênero. Desse modo, discutiremos nesse trabalho as dificuldades enfrentadas e as estratégias adotadas nos 
percursos da vida pessoal e escolar de educadores/as negros/as deste município. Para isso analisamos 03 memoriais de 
professores/as negros/as de Portalegre/RN; 03 desenhos e 03 narrativas de professores/as negros/as de Portalegre do 
Projeto de Extensão: ―Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as‖. No período de 
1999 a 2003, 18 educadores/as portalegrenses concluíram o PROFORMAÇÃO /CAMEAM/UERN; destes, escolhemos 
05 para análise dos memoriais, pois esses são os de educadores/as negros/as, remanescentes de comunidades 
quilombolas. Os memoriais analisados pontuam diversos aspectos: como esses/as educadores/as vêem a questão de 
serem descendentes de famílias remanescentes de quilombolas; apontam as dificuldades enfrentadas por esses/as 
educadores/as no percurso escolar, diante das condições de empobrecimento das famílias negras do país; a maneira 
como eles identificam-se hoje; e a importância que eles/as atribuem à educação. A partir desse trabalho percebemos que 
muitos/as educadores/as sentem dificuldade em falar de suas origens, e que os memoriais possuem um grande poder de 
resgate, pois mostram as dificuldades enfrentadas no percurso escolar e como os preconceitos étnicos, raciais e 
geográficos são enfrentados.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as Rurais; Formação; Memoriais; Preconceito Étnico-Racial e Geográfico.   
  
  

INTRODUÇÃO  
  

Este trabalho faz parte da Pesquisa ―Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras 
do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de 
gênero e sexualidade‖ (SILVA, 2010a, 2010b), que tem como atividade extensionista o projeto 
―Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as‖. Além dos dados 
dessa pesquisa, utilizamos alguns memoriais do Programa Especial de Formação Profissional para a 
Educação Básica (PROFORMAÇÃO).   

Tem como foco a análise das relações preconceituosas em relação à população rural e 
remanescente de comunidades quilombolas de Portalegre/RN e associada a essas questões as 
experiências formadoras de educadores/as rurais sobre sexualidade. Discutindo a partir da 
perspectiva do gênero as dificuldades enfrentadas e as estratégias adotadas nos percursos escolares 
de educadores/as negros/as de Portalegre, no Alto-Oeste Potiguar, presentes nas narrativas e nos 
memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia do Programa Especial de Formação Profissional 

                                                             
1 Aluna do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: ivanilza2010@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com. (Orientadora). 
3  Especialista em formação do(a) educador(a) e professora do Curso de Pedagogia/DE/CAMEAM/UERN. E-mail: d-
landia@hotmail.com (Co-Orientadora). 
4  Aluna do 3º período do curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE),Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
conceicaomataias22@hotmail.com. 
5 Mestra em Educação e professora aposentada do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado 
Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
margaridapinheiro@uol.com.br (Co-Orientadora). 
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para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

Muitos estudos têm se voltado para a educação rural, enfatizando o vínculo dos/as 
educadores/as e o sentimento de pertencimento ao meio rural, suas experiências formadoras, sua 
trajetória escolar e profissional. Dessa maneira, nossa investigação busca fomentar uma reflexão 
sobre essa temática a fim de trazer contribuição na busca da resolução desses problemas e para 
melhoria da educação brasileira, já que essa enfrenta dificuldades das mais variadas formas.  

A questão da sexualidade também é uma das principais preocupações do cotidiano de 
educadores/as na atualidade, com tanta informação solta e pouco diálogo entre familiares, 
educadores/as e alunos/as, deixando lacunas tanto no processo de aprendizagem, como na prática 
docente. É sabido que hoje o mais importante é produzir conhecimento, acerca de si próprio, ou 
seja, que a educação é a ―ponte‖ para uma visão democrática sobre as aceitações e manifestações 
sexuais em crianças e adolescentes. Porém, muitos educadores/as enfrentam constrangimentos 
quando se deparam com esse assunto em sala de aula. Mas devemos refletir que a escola está 
cercada de manifestações da sexualidade, tais como: pichações nos banheiros, nas carteiras, os 
bilhetes trocados, as mensagens insinuantes, olhares à procura de decotes arranjados, braguilhas 
abertas, pernas descobertas (AQUINO, 1997).  
  

MATERIAL E MÉTODOS  
  

Realizamos uma pesquisa qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Na 
pesquisa bibliográfica priorizamos o estudo dos seguintes aportes teóricos: Aquino (1997); Catani et 
all (2000); Coelho (2006); Passeggi (2006a, 2006b, 2006c); Rena (2007); Silva (2008).   

Já a pesquisa documental enfatizou a análise das narrativas de vida de 05 (cinco) 
educadores/as negros/as que pertencem a famílias remanescentes de comunidades quilombolas 
rurais do município de Portalegre/RN. Estas narrativas compreendem 03 (três) memoriais exigidos 
como trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN e 
narrativas oriundas das ações do Projeto de Extensão: ―Diálogos Autobiográficos: trilhas da 
formação dos/as educadores/as serranos/as‖ de 03 (três) educadores/as negros/as.  

A nossa pesquisa centrou-se na análise dos memoriais do PROFORMAÇÃO, sendo 
complementada pelas narrativas do Projeto de Extensão referido anteriormente. Quanto às 
narrativas de vida dessa ação extensionista, utilizamos 03 (três) narrativas sobre experiências 
formadoras de educadores/as negros/as e 03 (três) desenhos produzidos por eles/as durante a 
dinâmica de ―evocação das experiências formativas‖ (JOSSO, 2004) em forma de mandalas. Apesar 
de trabalharmos com dados qualitativos, também utilizamos alguns dados quantitativos, para definir 
a nossa amostra de análise. Durante as análises procuramos identificar o sentimento de 
pertencimento ao meio rural e as comunidades remanescentes de quilombolas, bem como as 
experiências formadoras ligadas a sexualidade e as relações de gênero.  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Os memoriais podem se constituir fontes ricas de informação para a reflexão sobre os 
processos de ensino e de aprendizagem nas escolas do passado e da atualidade, bem como para a 
percepção dos/a educadores/as sobre sua formação escolar, especialmente a universitária, a atuação 
pedagógica e a escola. Podendo servir, então, como instrumentos importantes para alimentar novas 
práticas na pesquisa educacional, como nos fala Passeggi (2006a, 2006b, 2006c). Por isso a 
importância desses memoriais ao falar da formação acadêmica no PROFORMAÇÃO, das 
contribuições adquiridas durante os estudos individuais e coletivos, a importância dada sobre a 
escrita sobre si e sobre as contribuições teóricas do Curso de Pedagogia para seu fazer pedagógico.  
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Resgatar uma história é muito importante [...], quando se trata de sua própria história, tudo 
se torna mais interessante, pois eu consegui relembrar fatos que pareciam estar esquecidos 
pelo tempo, mas que continuam vivos no interior da minha memória. Assim, aproveitar 
para fazer uma relação do passado com vista ampla e crítica da realidade. Isso me fez sentir 
realizado. (BEZERRA, 2004, p. 15).  

  
Segundo Silva (2008), a criação do PROFORMAÇÃO no segundo semestre de 1999 se 

insere no contexto de reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no país, com a 
aprovação da Lei 9.394/96, e necessidade de formação em nível superior dos/as docentes que atuam 
na Educação Básica. Será em meados da década de 1990, que essa exigência de aumento do nível 
de escolaridade dos/as educadores/as passa a ser mais intensificada e também há toda uma 
discussão entorno da reformulação curricular dos cursos de formação docente, com a emergência 
das diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação (MEC).  

Assim discutiremos as dificuldades enfrentadas nos percursos escolares dos 
educadores/as negros/as de Portalegre, no Alto Oeste Potiguar, presentes nos memoriais do 
PROFORMAÇÃO (BEZERRA, 2004; CALIXTO, 2003; OLIVEIRA, 2003). Esses memoriais 
foram adotados com o objetivo de promover uma atitude reflexiva sobre as experiências formadoras 
e profissionais ligadas a educação rural e a sexualidade, adquiridas antes, durante e depois da 
formação universitária. E as atitudes presentes nesses memoriais traduzem um desejo de superar as 
dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar.  

  
A organização desse memorial se constitui em uma grande oportunidade, onde podemos 
[sic] refletir sobre o meu processo de escolarização, avanços profissionais e acadêmicos; 
haja vista que diante a realização do mesmo buscarei explicações para grandes dúvidas e 
inquietações vividas na fase estudantil, profissional e o percurso acadêmico. (CALIXTO, 
2003, p. 3).  

  
Embora tenhamos escolhido 05 (cinco) memoriais, elegemos apenas 03 (três) para a 

nossa análise, pois a coleta de dados foi feita de maneira tanto quantitativa como qualitativa, 
mostrando como os/as educadores/as expressam as suas origens, muitas vezes chegando a não falar 
sobre elas, enquanto outros/as deixam claro que pertencem às famílias remanescentes de 
comunidades quilombolas de Portalegre. A partir dos dados levantados podemos perceber que 
foram enfrentadas muitas dificuldades para que esses/as educadores/as tivessem acesso à educação, 
tanto se tratando das dificuldades financeiras como o difícil acesso de deslocamento da Zona Rural 
para a Urbana e o preconceito sofrido devido suas origens. Foram enfrentados muitos desafios, 
entre os quais está a problemática de qualificação e as limitações da oferta de trabalho, esses 
desafios muitas vezes faziam com que alguns/as educadores/as interrompessem sua vida escolar, 
devido à necessidade de trabalhar para ajudar a família na renda familiar. ―No ano de 1988, 
conseguinte as condições financeiras e a falta de chuva na região, interrompi os meus estudos por 
três anos, a fim de buscar em outra região do país um trabalho, e ajudar meus pais no sustento da 
família‖. (BEZERRA, 2004, p. 14).   

Observa-se que dos 05 memoriais estudados, apenas 02 educadores/as deixam claro o 
seu pertencimento às comunidades rurais de remanescentes quilombolas, os/as outros/as não falam 
de suas origens de forma clara. Nesse sentido, percebemos nos memoriais que não aparece em 
momento algum, que os familiares desses/as educadores/as são remanescentes de quilombola, e 
falam apenas de seu nascimento em Portalegre, e depois falam da cidade, sem mostrar em momento 
algum que residiram ou residem à Zona Rural.   

Em algumas narrativas estudadas também podemos perceber que os/as educadores/as 
não mediram esforços para provar que apesar do preconceito eles/as eram capazes de conseguir uma 
vida melhor. A educadora Oiti[Nota de rodapé] mostra na sua narrativa que apesar da divisão 
existente no município entre negros/as e brancos/as, ela nunca mediu esforços para ir buscar seus 
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estudos. Deixando claro o enfrentamento do preconceito de forma orgulhosa. Pois, para ela, a 
vontade de estudar e conseguir um curso superior ia além do preconceito sofrido por suas origens.  

Sabemos que não são somente os/as brancos/as que discriminam os/as negros/as, mas 
que o preconceito muitas vezes se reproduz também pelas práticas e discursos das pessoas das 
próprias comunidades rurais e quilombolas, com colegas e com elas mesmas, o que fica esclarecido 
em alguns memoriais, onde os/as educadores/as falam da cidade, atribuindo-a várias características, 
não esclarecendo a comunidade que sua família pertence, o que pode subtender que esses/as 
educadores/as ainda carregam uma herança dos preconceitos sofridos durante o decorrer da sua vida 
pessoal e profissional.  

  
Nasci na cidade de Portalegre, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, 
porém muito hospitaleira arborizada e sempre limpa, que dá a cidade uma visão especial. 
Suas praças são arborizadas e uma delas é situada em frente à Igreja Matriz Nossa senhora 
da Conceição, a padroeira da cidade, e por ser uma cidade serrana, com 700 metros de 
altitude, apresenta um clima frio, principalmente nos meses de junho, julho e agosto, o que 
torna o lugar mais agradável. Também contamos com vários pontos turísticos, 
principalmente a Bica, um lugar agradável e aconchegante para o laser. (OLIVEIRA, 2003, 
p. 10)  

  
Já entre os/as educadores/as que demonstram ser de famílias de comunidades 

quilombolas, percebemos o orgulho que esses/as educadores/as têm das suas origens, o prazer ao 
falar do trabalho que realizam como educadores/as. Imaginamos que esses/as educadores/as devem 
passar para seus/suas alunos/as da Zona Rural mais segurança, entusiasmo, pois, ao expressar suas 
experiências, dificuldades, eles/as mostram a importância da luta por um lugar na sociedade, que a 
cor e o lugar onde habitam ou habitaram, não muda em nada seus objetivos.  

  
Meus pais em 1978 voltaram a morar no município de Portalegre, precisamente na 
comunidade do Sítio Pega[Nota de rodapé], a seis quilômetros da cidade. Fui matriculado 
na Escola Estadual Margarida de Freitas localizada no centro da cidade. Esta era bem 
estruturada fisicamente, com várias salas de aula e com espaço para recreação. (BEZERRA, 
2003, p. 11)  

  

Podemos perceber que entre as dificuldades enfrentadas, sempre estava a situação de 
pobreza da família, e que apesar dos obstáculos, tinham a educação como objetivo. Entre os/a os 
memoriais analisados, observarmos que aqueles/as educadores/as que expressam e valorizam suas 
origens, conseguiram escrevê-lo com mais prazer, pois falavam mais de si, enquanto os/as 
outros/as, que não conseguiram descrever de maneira clara suas raízes, descreviam muito sobre a 
cidade (Portalegre) de um modo geral.  

Um aspecto que chamou bastante atenção é que os memoriais não apontam de forma 
clara as experiências formadoras com relação à sexualidade, o que evidencia provavelmente a 
dificuldade em falar sobre o assunto ou ainda a falta de importância atribuída a essa questão. Isso 
ficou mais evidente no texto (memorial) em que uma das educadoras fala da importância da 
formação em nível superior para uma prática mais reflexiva e enfatiza as competências elencadas 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) relacionadas a cada uma das áreas do 
conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática. Ciências Naturais, História, Geografia, Artes, 
Educação Física, mas não menciona os Temas Transversais.  

Além dos memoriais foram analisadas também as narrativas feitas por educadores/as 
negros/as que foram realizadas nos trabalhos do Projeto de Extensão: ―Diálogos Autobiográficos: 
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as‖ em Portalegre, nas narrativas esses/as 
educadores/as se identificam através de pseudônimos escolhidos por eles/as.  

Nessas narrativas constatamos que alguns/as desses/as educadores/as transmitem na 
escrita o preconceito enfrentado por habitar nas comunidades que possuem remanescentes de 

Anais do VII SIC 461

ISBN: 978-85-7621-031-3



quilombolas, expressando que existia uma barreira entre brancos/as e negros/as na comunidade 
portalegrense. Desse modo, Portalegre era dividido por raças: brancos/as e negros/as tinham que 
ficar separados/as em algumas atividades econômicas, sociais e culturais para não haver 
divergência.  

  
Todos os domingos tinha  
Dois forró pra se dançar  
Esta era a diversão   
Do povo deste lugar  
Mas havia divisão  
Pois no salão dos brancos   
Negros não podiam entrar.  
Assim na cidade   
Havia divergência  
Branco não se misturava com negro  
Pra não haver desavença  
Já estavam acostumados   
A dançarem separados  
Com esta tal diferença. (OITI, 2010).  

  
Nessas narrativas os aspectos relacionados à sexualidade e às relações de gênero 

aparecem com mais evidência, até porque o projeto de extensão tinha esse foco. Dentre os aspectos 
observados estão o fato das educadoras se descreverem com características culturalmente definidas 
como femininas – ―menina exemplar‖, ―meiguice‖, ―comportada‖ e se identificarem com a 
profissão docente espelhada por professoras ―boas‖, ―zelosas‖.   

Tanto os memoriais como as narrativas foram de fundamental importância para 
concluirmos que, apesar das dificuldades étnicas, raciais e geográficas enfrentadas, esses /as 
educadores/as ainda lutavam pela sobrevivência, tendo muito deles/as que trabalhar duro, durante os 
anos que estudavam, tornando-se assim cada vez mais difícil o acesso à educação, mas apesar das 
dificuldades, esses/as educadores/as não desistiram, enfrentaram todas as dificuldades para terem 
uma vida melhor. Relatam também a maneira como eram recebidos na sala de aula pelos/as 
alunos/as, professores/as, funcionários/as das escolas, considerando-se suas etnias, raças, o lugar de 
onde vieram e sua cultura.  

  
O preconceito constitui uma violência simbólica — a qual não exime a violência física, 
como a crônica policial demonstra — que torna, ao contrário do que acreditam alguns, 
piores os preconceituosos. Queiram ou não, o preconceito representa um problema moral, 
uma questão ética, os quais informam muitos dos procedimentos adotados socialmente. 
(COELHO, 2006, p. 223).  

  
Entre alguns dos problemas citados por esses/as educadores/as na luta pela o aumento 

de sua escolaridade e o acesso a educação, aparece a relação entre professor/a e aluno/a, na qual o/a 
professor/a atuava como autoridade máxima, exigindo dos/as alunos/as uma postura de passividade, 
fazendo com que existissem poucos questionamentos, troca de ideias e opiniões, ou seja, não existia 
o diálogo necessário para que acontecesse um processo de ensino e de aprendizagem mais 
dinâmicos, diante disso os/as educadores/as questionam a importância das relações afetivas entre 
discentes e docentes, evitando-se o autoritarismo e passividade.   

Os memoriais também relatam as dificuldades enfrentadas no trabalho em sala de aula, 
apesar de tentarem ser dinâmicos/as, esses/as educadores/as também enfrentaram erros, 
especialmente no que diz respeito a necessidade de trabalhar observando os contextos históricos e 
culturais dos/a alunos/as.  
  

CONCLUSÃO  
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Concluímos, dessa forma, apontando que os 05 (cinco) memoriais estudados mostram 
que  os/as educadores/as investigados/as enfrentaram muitas dificuldades no seu percurso escolar e 
profissional, situações de preconceito e discriminação que ferem a dignidade humana. E isso é 
muito perceptível, tanto no discurso dos/as que assumem sua relação de pertencimento ao meio 
rural e a descendência quilombola, quanto no discurso dos/as que omitem essa informação. Pois 
esses/as últimos/as podem demonstrar ainda mais os danos causados pelas situações 
constrangedoras sofridas pela sua origem étnica, racial e geográfica, a ponto de negarem seu 
pertencimento às comunidades rurais quilombolas. Por outro lado, fica evidente a luta constante 
desses/as educadores/as por um lugar digno na sociedade e por melhores condições de 
sobrevivência.  

Com relação às experiências formadoras relacionadas à sexualidade e ao gênero é 
possível supor a dificuldade que esse/as educadores têm de falar sobre essa temática, como no caso 
dos memoriais em que não é descrito claramente nenhum fato relacionado a essa questão.  

Sendo assim, concluímos que não é nada fácil o desenrolar da aprendizagem da 
sexualidade, principalmente na sociedade em que estamos inseridos/as. A iniciação para a vivência 
genital da sexualidade, no âmbito da educação brasileira é fortemente marcada por inúmeros tabus e 
preconceitos, historicamente construídos, que, frequentemente, resultam em experiências de 
profunda frustração (RENA, 2007). Nesse sentido, acreditamos que o caminho a ser trilhado é 
bastante árduo, pois é dever da escola possibilitar discussões de diferentes aspectos, para que 
possamos construir a tão sonhada educação emancipada e sem sexismo. Pertencimento racial, étnico 
e geográfico também são aspectos candentes na agenda brasileira porque falam da nossa identidade, 
da identidade de um país de passado colonial, formado com a contribuição desigual de povos, 
culturas e tipos diversos (COELHO, 2000).  
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DIFICULDADES DA ATUAÇÃO DOCENTE NAS ESCOLAS RURAIS DE LUIZ 
GOMES/RN  

 
Aline Raiany Fernandes Soares1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Gilcilene Lélia Souza do 

Nascimento3. 
 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as principais dificuldades enfrentadas pelos/as docentes da Zona Rural 
do município de Luiz Gomes-RN no desenvolvimento de sua atuação escolar. Para esta análise tomamos como 
referência os memoriais produzidos pelos/as docentes durante o período do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, aos 
quais tivemos acesso por meio da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste 
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”. Esta pesquisa 
tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as”, cujos municípios foco da ação são Doutor Severiano, Luiz Gomes, Portalegre e São Miguel. Nessa 
investigação, buscou-se também compreender como se dá a relação entre ensino-aprendizagem nas instituições de 
ensino rurais. O apoio teórico para fazer a análise dos memoriais veio dos estudos desenvolvidos por Antonio e Lucini 
(2007), Arroyo, Caldart e Molina (2004) e Leite (1999). Foi constatado que são muitos os problemas enfrentados 
pelos/as professores/as, destacando-se: a estrutura física deficitária das escolas; a falta e/ou inadequação de material 
didático e pedagógico; formação inadequada para lidar com a multisseriação e as necessidades formativas das crianças 
rurais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atuação Docente; Dificuldades; Ensino-Aprendizagem; Escola Rural. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é resultado de uma revisão bibliográfica em torno de autores/as como 
Arroyo, Caldart e Molina (2004), Antonio e Lucini (2007) e Leite (1999), que nos serviram de 
apoio para fundamentar a análise dos memoriais dos/as professores/as do município de Luiz Gomes, 
aos quais tivemos acesso por meio da participação na pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e 
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo 
sobre relações de gênero e sexualidade”, que tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos 
autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, abrangendo os seguintes 
municípios do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte (RN): Doutor Severiano, Luiz Gomes, 
Portalegre e São Miguel.  

Essa pesquisa tem como objetivo discutir a trajetória da formação de educadores/as 
destes municípios, evidenciando seus entendimentos sobre o pertencimento ao campo, as relações 
de gênero e a sexualidade em seus cotidianos familiar e escolar. A investigação parte das narrativas 
escritas autobiográficas dos/as educadores/as, como também de outras informações verbais, tais 
como: narrativa oral, questionários e dados audiovisuais. Apesar de sua abrangência a quatro 
municípios, as ações da pesquisa nos semestres 2010.1 e 2010.2 se concentraram apenas nos 
municípios de Doutor Severiano e Portalegre. Havíamos proposto no Plano de Trabalho “Educação 
do campo e as dificuldades da atuação docente”, vinculado ao Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC), período 2010/2011, trabalhar com o município de Luiz Gomes por meio de 
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entrevistas e visitas nas escolas, entretanto, não pudemos realizá-las, uma vez que as ações que 
envolviam a pesquisa de campo ainda não tinham começado nesse município. Assim, 
redimensionamos o Plano de Trabalho para a análise dos memoriais dos/as docentes de Luiz 
Gomes, pois a pesquisa documental neste município já tinha iniciado. 

 O presente trabalho é resultado de uma análise feita dos memoriais de docentes do 
município de Luiz Gomes-RN, como exigência para conclusão do Curso de Pedagogia pelo 
Programa Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do 
Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Foram analisados os aspectos que dizem respeito às 
dificuldades encontradas pelos/as professores/as na Zona Rural na realização do seu trabalho. 
Buscamos compreender como é a escola rural em seu cotidiano e quais são os impasses encontrados 
pelos/as professores/as no exercício de sua atividade docente a partir do que narram em seus 
memoriais, onde expressam vivências e experiências que retratam o processo de ensino-
aprendizagem em escolas da Zona Rural, que segundo Leite (1999, p. 14) “[...] por motivos sócio-
culturais, sempre foi relegada a planos inferiores.”  

Os objetivos propostos neste trabalho estão em consonância com o Plano de Trabalho 
“Educação do campo e as dificuldades da atuação docente”, que tem por objetivos específicos: 

 
 Conhecer a realidade das escolas da zona rural de Luís Gomes, numa perspectiva de 

compreender a relação ensino-aprendizagem nessas instituições; 
 Observar e discutir com o corpo docente da instituição, as principais dificuldades por 

eles encontradas para a realização de seu trabalho. (SOARES, 2010) 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Como metodologia para alcançar os objetivos específicos do Plano, foi proposto o 

seguinte: 
 

 Visitas nas escolas  
 Diálogo com os docentes de Luiz Gomes 
 Entrevistas/questionários 
 Análise dos questionários  

 
Contudo, como dissemos, essa metodologia foi redimensionada. O trabalho passou a se 

pautar apenas na análise dos dados da pesquisa documental. Dessa forma, serviram-nos como 
materiais para a investigação 15 (quinze) memoriais de professores/as da Zona Rural de Luiz 
Gomes, produzidos como trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia durante a formação 
acadêmico-profissional através do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, concluintes no ano de 
2000 e 2001. Desses 15 (quinze) memoriais, selecionamos para nossas análises e reflexões apenas 
05 (cinco), considerando como critério o fato dos/as autores/as desses 05 (cinco) memoriais ainda 
se encontrarem em sala de aula na Zona Rural do município citado. 

Para fundamentar nossas reflexões, fizemos uma pesquisa bibliográfica em torno de 
textos que discutem educação rural, tais como: Arroyo, Caldart e Molina (2004), Antonio e Lucini 
(2007) e Leite (1999). Esse estudo resulta na produção desse trabalho, que poderá ser enriquecido e 
desenvolvido no formato de artigo para publicação posterior em eventos acadêmicos e científicos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A educação do campo tem sido alvo de muitas discussões e debates. Desde as políticas 
públicas existentes para a sua legitimação aos processos envolvendo problemáticas de ensino-
aprendizagem que perpassa todo tipo de educação, seja ela no meio rural ou urbano. Tendo em vista 
que a educação do campo ou educação rural (como é mais conhecida principalmente pela 
legislação), deve ser compreendida como uma modalidade educacional não menos importante do 
que a educação oferecida na Zona Urbana, supõe-se a oferta de uma educação não diferenciada, 
mas que atenda a demanda e ao público que frequenta e constitui a educação do campo de forma a 
garantir os direitos e a utilização destes conhecimentos adquiridos na escola na vida rural, assim 
como apresenta Pedro Demo: 

 
Quando a educação está fora do contexto imediato de vida, ele não consegue torna-se uma 
atividade auto-sustentada, de interesse comunitário, e está fortemente propensa a regressão, 
por que esquecemos o que não usamos. É mister, pois, que o conteúdo pedagógico tenha 
também a característica de utilidade prática. Caso contrário, praticaríamos o pedagogismo, 
no sentido de dissociarmos a educação do contexto sócio-econômico, político e social 
(apud LEITE, 2002, p. 97). 
 

Nesta perspectiva, nos memoriais analisados podemos perceber nas falas de algumas 
professoras a preocupação delas em trabalhar partindo da realidade e da particularidade da 
comunidade rural em que as mesmas trabalham, vividas pelos/as alunos/as, sendo a melhor forma 
por elas encontradas para tornar as aulas mais interessantes para os/as alunos/as, pois eles/as 
demonstram o interesse de aprender o que de fato se relaciona com a realidade vivida por eles/as no 
campo: 

 
[...] Compreendia cada vez mais que os conteúdos a serem trabalhados tinham de está 
relacionados ao cotidiano do aluno e ir de encontro aos interesses dos mesmos. (ROSA4). 
 
[...] passei a desenvolver um trabalho com mais textos diversificados de acordo com a 
realidade do aluno (ORQUÍDEA). 
 

Assim, como na escola urbana se enfrentam problemas, dificuldades tanto de 
aprendizagem como em relação à própria estrutura escolar, na Zona Rural essa é uma realidade bem 
mais agravante. Analisando o que é dito pelas professoras em seus memoriais de formação, 
podemos perceber como a realidade das escolas rurais é, de certa forma, preocupante e nos remete a 
pensar quais os investimentos para a educação rural e como estão sendo aplicados. No que se refere 
a isso, ao fazer um histórico das políticas educacionais para o meio rural, Soares (2004) aponta a 
Constituição de 1934, como um dispositivo legal que estipula um percentual dos recursos 
educacionais para as escolas rurais. Como vemos em seu artigo 156:  

 
A União, os Estados e os Municípios aplicarão nunca menos que dez por cento e o distrito 
federal nunca menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e 
no desenvolvimento dos sistemas educativos. 
Parágrafo único. Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no 
mínimo, vinte por cento das cotas destinadas a educação no respectivo orçamento anual. 
(BRASIL, apud SOARES, 2004, p. 181 – 182). 

 
Para Soares (2004, p. 187) a garantia de recursos especificamente para as escolas rurais 

foi oscilando ao longo das várias mudanças constitucionais e sempre recebeu “um tratamento 
periférico”. Embora a Constituição de 1988, não deixe muito claro esse aspecto, ela dá abertura para 

                                                             
4Nomes fictícios.  
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pensarmos a institucionalização de uma educação do campo, que foi sendo regulamentada por 
outras legislações, tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2004), inclusive 
estabelecendo um custo-aluno diferenciado para as escolas rurais.  

Diante disso, surge o questionamento com relação à alocação e aplicação desses 
recursos, uma vez que as escolas da Zona Rural sofrem com a falta de material didático, estrutura 
física precária, acesso às escolas dificultado pela distância e falta de transporte escolar, formação de 
professores/as e falta de apoio pedagógico. Nos memoriais, identificamos como uma das maiores 
dificuldades encontrada pelos/as professores/as para a execução de seu trabalho a falta de material e 
de recursos didáticos.  

   
As dificuldades mais evidentes foram...  A ausência de recursos didáticos 
(HORTÊNCIA). 
[...] a escola não oferecia outros recursos didáticos além dele (livro), o quadro, e o 
giz (ROSA). 

 
Reafirmando o que já havia salientado, são situações que refletem nos processos de 

ensino e de aprendizagem dos/as alunos/as. Contudo, as professoras esclarecem que apesar das 
dificuldades sempre procuraram trabalhar de forma dinâmica a fim de atrair as crianças para a 
escola, alfabetizá-las e contribuir para a formação das mesmas. Essa realidade condiz com a 
situação da educação rural em nível de Brasil, que historicamente foi sendo construída através de 
distinções entre a educação rural e urbana, criando-se a ilusão de que os sujeitos que residem no 
campo não precisam de escola. Como afirma Leite (1999, p. 14): 

 
A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais foi relegada a planos 
inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo 
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológico da 
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não 
carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade”.  

 
A educação do campo deve ser oferecida aos povos do campo no sentido de incluí-los 

no processo educativo e não segregar o campo como sendo um espaço inferior, contrário e 
dependente da Zona Urbana, o que “[...] implica o respeito às diferenças e a política de igualdade, 
tratando a qualidade da educação escolar na perspectiva de inclusão” (SOARES, 2004, p. 176). Isso 
propõe ao/à professor/a do campo o desafio de promover mudança e adequar a escola à vida 
campesina, compreender que o sujeito do campo possui história, tem sua cultura, participa de 
movimentos sociais em busca de seus direitos e melhorias para a vida no campo. 

O/a educador/a do campo no exercício de sua profissão deverá fundamentar sua prática 
em dois fatos que perpassam a realidade do povo rural: a sua riqueza cultural e a condição 
socioeconômica enfrentada em meio à própria dificuldade dos sujeitos na vida rural, tendo em vista 
que ainda existem aqueles/as que não frequentam a escola em virtude do trabalho na “roça”, o qual 
muitas vezes é a única fonte de renda na família.  

O trabalho do/a educador/a rural está leigo a várias dificuldades para a sua execução, 
principalmente no que se refere à eficácia do ensino realizado na escola rural, muitas vezes 
questionada pela elite urbana. Como afirma Antonio e Lucini (2007, p. 179), “As escolinhas criadas 
no meio rural, geralmente multisseriadas e isoladas, eram poucas e questionadas pelas forças 
hegemônicas da sociedade quanto a sua eficácia no ensino”. 

Partindo dessa premissa, é necessário se repensar a educação do campo, principalmente, 
no que se refere aos investimentos destinados a ela através dos fundos de manutenção, mediante a 
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aplicabilidade destes pelos municípios ao que de fato é necessário. Isso exige estudo e pesquisa. 
Mudar a visão de que o rural é diferente do urbano, por apenas ser um espaço a parte da cidade, mas 
compreender que cada um tem seus costumes, crenças, lutas e dificuldades a serem enfrentadas para 
a consolidação do processo de ensino-aprendizagem, observando-se a eficiência e a utilização dos 
conhecimentos na vida rural, que ainda é um grande desafio posto a educação escolar brasileira. 

 
CONCLUSÃO 
 

A participação como aluna voluntária na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e 
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo 
sobre relações de gênero e sexualidade” foi importante para o meu crescimento na academia. Tive a 
oportunidade de conhecer alguns aspectos sobre a realidade das escolas da Zona Rural, apesar de 
não ter executado meu plano como estava proposto em virtude das ações extensionistas da pesquisa 
não terem chegado ao município de Luiz Gomes-RN. Mas, através dos memoriais das professoras, 
pude perceber como é árduo o trabalho docente na Zona Rural, principalmente, no que se refere aos 
materiais didáticos e até mesmo a estrutura das escolas onde lecionam, sendo as maiores 
dificuldades por elas enfrentadas para a execução do trabalho docente. 

A visão que temos sobre a distinção entre o que é urbano e rural se refere apenas à 
cultura, crenças, que coexistem. A educação do campo merece uma atenção nos discursos e debates 
tanto no que se refere às políticas públicas existentes para a regulamentação e financiamento da 
educação, quanto aos problemas que os/as docentes rurais enfrentam no seu dia a dia para 
consolidação do seu trabalho educativo. Portanto, a educação do campo adquiriu grande 
importância, principalmente pela ação e luta dos movimentos sociais na construção e consolidação 
das políticas educacionais voltadas para as escolas do campo, de modo que a identidade campesina 
esteja presente e se fortaleça nos projetos dos estados e municípios. 

Para isso, é necessário um trabalho coletivo, algo que merece pesquisa e o 
conhecimento da realidade vivida pelos/as que vivem na Zona Rural, principalmente das 
dificuldades vividas pelos/as professores/as para a execução de suas atividades em sala de aula, na 
perspectiva de contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem e melhor 
eficiência na educação do campo. 
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DO NOVO AO INTEGRADO ENSINO MÉDIO: A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
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Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados de uma pesquisa sobre as políticas educacionais do Ministério da 
Educação para o ensino médio, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, nas principais 
escolas públicas da cidade de Mossoró-RN. A pesquisa partiu da intenção de percebermos a incorporação ou não, as 
adaptações e as resistências às políticas governamentais representadas pelas ações do MEC. Buscamos, na construção 
do discurso de gestores e docentes sobre a função da escola e sua relação com a sociedade e o mundo do trabalho. 
Atentamos para as contradições entre os discursos, os conhecimentos das bases legais que norteiam as intervenções 
estatais, para as condições estruturais para a consolidação das propostas e suas devidas consequências, e para a 
sobreposição, nos discursos, das duas intervenções. Apresentamos algumas questões a partir da realidade que 
estudamos: 1. Algumas condições para implementar as reformas nas salas de aula não chegaram às escolas; 2.  Pelas 
falas dos entrevistados vimos que as propostas não se consolidaram de forma desejada pelos governos; 3. Através dos 
discursos dos docentes chegamos à conclusão que, pelo fato de não se sentirem preparados, alguns professores não 
mudaram suas práticas diante do que estava sendo proposto; 4. A incorporação e a adaptação real da proposta que, as 
reformas trazem foram dificultadas pela falta de recursos e planejamentos; 5. O ensino médio, por ser a última fase da 
educação básica, deve ser trabalhado de forma planejada e organizada, pois é dentro dele que os adolescentes decidem 
seu futuro. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas educacionais; Reformas educacionais; Readaptação 
curricular. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Perpassando um pouco a historia da educação brasileira, podemos observar que a busca 

pela universalização do ensino fundamental pautou, praticamente, nos anos oitenta e noventa. A 
partir de meados dos anos noventa, a pauta foi ampliada para a busca pela significação, qualidade e 
crescimento das matrículas do ensino médio, transformado, pela LDB (1996), em última etapa da 
educação básica. Várias políticas foram prescritas, anunciadas, implantadas, apontando que a 
educação secundária tomaria novos rumos, seria revolucionada e faria parte da vida de jovens e 
adolescentes. Empréstimos externos foram contraídos, escolas reestruturadas e muitos encontros 
realizados para discutir os rumos a serem tomados nessa modalidade de ensino. A pauta para o 
ensino médio versou, tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso quanto no de Luiz Inácio 
Lula da Silva, na relação entre essa modalidade de ensino e a inserção no mundo do trabalho 
atendendo aos interesses da fase da vida de seu público alvo preferencial. No entanto, as duas 
propostas destoavam uma da outra, apresentando-se muitas vezes como antagônicas, no 
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entendimento de qual a relação a ser estabelecida entre a educação pública, a formação escolar e o 
trabalho. 

No período FHC, o ensino médio foi propagandeado como para a vida. A proposta 
consistia em um ensino médio de formação geral, tecnológico e propedêutico. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (PCNEM) e o Decreto 2.208/97 representaram o grande marco dessa reforma. O 
governo FHC propõe um ‘Novo Ensino Médio’. A ideia central da reforma era adaptar o ensino às 
novas determinações do mundo do trabalho centrado nas transformações técnicas e científicas, na 
revolução tecnológica e na sociedade da informação. Como lema, tratou-se de enunciar que ‘o 
ensino médio, agora, é para a vida’, aproximando a sala de aula dos elementos cotidianos da vida do 
aluno e dos interesses imediatos da sociedade (PCNEM, 1999). Segundo os mentores do Novo 
Ensino Médio, junto ao caráter de terminalidade da educação básica, a LDB estabelece um princípio 
de formação geral, unificando a formação tecnológica (e não, especificamente técnica) com a 
formação humana. 

Em tempos de Lula, o ensino médio ganhou uma proposta integrada. Apesar de nos 
primeiros anos apenas administrar a herança de Fernando Henrique, o governo mostrou-se sensível 
ao apelo de uma parcela significativa dos educadores e revogou o Decreto 2.208/97. Agora a lei 
aponta para o ensino médio integrado e responde pelo Decreto de número 5.154/04. Por isso, uma 
reviravolta dessa política começa a ser esboçado no primeiro mandato do presidente Lula. Em 2004, 
o Ministério da Educação propõe uma guinada na relação entre a formação técnica e o ensino 
médio. O MEC sugeriu uma proposta de ensino médio integrado ao profissionalizante, instituindo a 
articulação da formação profissional em nível médio com o próprio ensino médio. 

Assim, torna-se sem efeito o Decreto nº. 2.208/97 que reforçava a visão dual na 
formulação e condução das políticas de educação básica e da educação profissional e tecnológica do 
Ministério da Educação. O Decreto nº. 5.154/2004 foi um marco importante na medida em que 
revogou a obrigatoriedade da separação entre o ensino médio e a educação profissional técnica de 
nível médio e delegou as formas de articulação entre a educação profissional (integrada, 
concomitante e subsequente) e o ensino médio para a decisão das redes e instituições escolares. 

 Neste trabalho, apresentamos o resultado de uma pesquisa realizada no período de 
2010 a 2011, oriunda de um projeto de iniciação científica que buscou dar continuidade a estudos já 
realizados entre os anos de 2009 e 20106. Nesse sentido, nos propomos a retomar a pesquisar nas 
escolas de ensino médio na cidade de Mossoró-RN, objetivando percebermos: 
 

• Nos discursos docentes, a incorporação, as adaptações e as resistências a essas políticas 
governamentais; 

• As condições e os limites estruturais para a consolidação das propostas para o ensino médio 
e suas devidas consequências. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
As ações foram divididas em dois momentos: um para fazermos estudos e pesquisas 

teóricas, quando também revisitamos aos depoimentos dos entrevistados, aos dados da pesquisa 
anterior, bem como, estudo de documentos oficiais: a Lei de Diretrizes e Bases de 1971 e 1996, 
Decreto 2.208/97, Parecer do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica 
(CNE/CEB) Nº 15/98, Parecer CNE/CEB Nº 16/99, Decreto 5.514/04, Parecer Nº 39/2004, Lei Nº 
11.741/08 e a Resolução Nº 4/2010. As leituras estiveram alternadas entre organizações de 
seminários para a socialização, entre nós, das leituras individuais, com o intuito de discussões em 
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grupo. A segunda parte do cronograma foi dedicada ao estudo empírico, que consistiu em: uma 
reaproximação com as escolas que fizeram parte da primeira etapa da pesquisa, na tentativa de 
articularmos uma roda de conversa, a qual, não foi possível por indisponibilidade dos professores; 
uma entrevista com a gestora e dois professores da Escola Estadual Gilberto Rola, situada na Maísa, 
zona rural de Mossoró-RN, onde não tivemos acesso aos documentos normativos, por estarem fora 
da instituição para atualização. O contato e a leitura desses documentos, assim como a roda de 
conversa faziam parte dos procedimentos metodológicos da investigação, porém, não foi possível 
realizá-los. Também como pesquisa empírica, realizamos uma entrevista com Maria Gorete da 
Silva, Coordenadora Pedagógica das escolas de Ensino Médio de Mossoró e trabalha na 12ª 
Diretoria Regional de Educação – DIRED, que na oportunidade relatou as políticas adotadas em 
Mossoró- RN para o ensino médio nos últimos dezesseis anos. 

 
Para uma melhor compreensão da pesquisa e dos resultados dela obtidos, apresentamos 

no quadro abaixo o nome das instituições visitadas e a quantidade dos profissionais7 que 
contribuíram com seus discursos, permitindo a gravação do áudio, facilitando a análise das 
informações. O critério de seleção dos entrevistados foi à disposição em participar da pesquisa e o 
tempo em exercício nos últimos dezesseis anos, seja em sala de aula ou em cargo de direção. As 
entrevistas combinaram um roteiro sistematizado com perguntas abertas. Nesse tipo de entrevista 
não há necessidade de uma sequência rígida quanto aos assuntos a serem abordados.  

 
CRONOGRAMA 

Espaços visitados  Entrevistados/ disciplina. Data 

E.E Prof. Abel Freire Coelho Prof. 1 / Química 

Prof. 2/ Língua Portuguesa 

Profº.3/Matemática 

Gestor 1 

(17/03/2010) 

(17/03/2010) 

(17/03/2010) 

(21/03/2010) 

Centro de Educação Integrada 

professor Eliseu Viana 

Prof.4/ Língua Portuguesa 

Prof.5/ Química 

(19/04/2010) 

(29/04/2010) 

E.E Jerônimo Rosado Prof.6/ Língua inglesa 

Prof.7/ História 

(13/05/2010) 

(17/05/2010) 

 

Escola Estadual Gilberto Rola Prof.8/ História 

Prof.9/ Geografia 

Gestora 2 

(13/05/11) 

(23/05/11) 

(13/06/11) 

12º DIRED Coordenadora Pedagógica das 

escolas de Ensino Médio 

(21/06/11) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste momento, discutiremos os resultados da pesquisa relacionando-as com as teorias 
estudadas. Organizamos o texto da seguinte forma: 1. Decreto 2.208/97 e Decreto 5.154/04, 
                                                           
7 Os nomes dos gestores e docentes que colaboraram com a pesquisa  foram substituídos por números para preservar a 
identidade dos mesmos. 
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apresentamos a origem e a justificativa desses documentos normativos em alternância com alguns 
discursos dos docentes: essa parte do texto trata-se de análises mais amplas permitindo um 
aprofundamento da compreensão do que é a política do Decreto 5.154/04, tanto na proposta do 
governo, quanto no cotidiano das escolas públicas de nível médio da cidade de Mossoró-RN. 
Finalmente, algumas considerações sobre o tema estudado e os resultados encontrados. 

 
1. DECRETO 2.208/97 E DECRETO 5.154/04 

 
O Decreto 2.208/97 instituía algumas regulamentações para o ensino médio e para a 

educação profissional de nível médio, propondo algumas formas de articulações, entre a formação 
geral e a formação tecnológica. A educação profissional de nível médio concomitante (matriculas 
distintas) ou subsequente. O referido decreto determinava, ainda, a separação entre o ensino médio 
e a formação profissional, ou seja, sem uma base curricular única. 

Para compreendermos a repercussão desse Decreto, buscamos nos discursos dos 
docentes e gestores sobre o nível de conhecimento da reforma. Os professores falaram de como 
ficaram sabendo da nova proposta do governo FHC para o Ensino Médio. O professor “7” lembra 
que a reforma propôs uma nova maneira de trabalhar os conteúdos, que estes, “deveriam estar 
direcionados para a cultura do aluno, seu cotidiano e sua qualidade de vida.” A política de educação 
que o Decreto estabelecia não ficou conhecida por alguns dos professores entrevistados e outros 
apenas se recordam dos elementos que acompanharam a reforma. “Lembro- me dos Parâmetros, 
mas, lamentavelmente, não recebi, na época a direção manteve o material guardado na Escola.” O 
professor “6” relatou que não lembra do slogan  “ ensino médio para a vida” mas, que recorda do 
surgimento dos Parâmetros Curriculares e que o acesso a esse documento não foi possível, 
dificultando a implementação da reforma na sua prática docente.  

Em 2004, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ensino médio 
ganhou uma nova proposta, estabelecida pelo Decreto 5.154/04 que substituiu o Decreto 2.208/97. 
Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a revogação do Decreto ocorreu por meio da 
justificativa de sua ilegalidade, pois, determinava a separação entre o ensino médio e a educação 
profissional, contrariando a LDB, Lei 9.394/96, no que diz o seu Art. 40, definindo que a educação 
profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular. Agora a lei aponta para o 
ensino médio integrado e responde pelo número 5.154/04. Durante o processo de discussão do 
Decreto 5.154/04, foram elaboradas sete versões de minutas até a conclusão do texto final em 24 de 
junho de 2004. Assim, torna-se sem efeito o Decreto nº. 2.208/97 que reforçava a visão dual na 
formulação e condução das políticas de educação básica e da educação profissional e tecnológica do 
Ministério da Educação (MEC). 

A Lei buscar redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 
tecnológica. O corpo da Lei 11.741/08 define as novas formas de articulação entre a educação 
profissional, dessa maneira, foram alterados os seguintes artigos da referida Lei: Arts. 37, 39, 41 e 
42, ganhando uma nova redação. Durante os primeiros anos do governo de Lula, algumas críticas 
foram feitas as suas políticas educacionais, devido à conservação dos documentos orientadores da 
educação de nível médio da reforma passada. Nos últimos anos, de seu mandato, algumas diretrizes 
sofreram alterações, Leis foram elaboradas e Resoluções sancionadas. A Resolução CNE/CEB 
04/2010 define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica. 

Em uma conversar com a diretora das escolas de ensino médio de Mossoró-RN, 
funcionária da 12º Diretoria Regional de Educação Cultura e Esportes (DIRED), foi possível 
identificar, no seu discurso, alguns elementos normativos que tiveram presentes nesse período da 
reforma. Conforme expressa a fala: “A LDB. Tudo a partir da LDB. Temos ainda as diretrizes 
Curriculares da educação básica. A última resolução do conselho, que vêm a partir da LDB. Tem, 
ainda, as diretrizes curriculares para o ensino médio de 2010”. Esses documentos citados pela 
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gestora da DIRED regem a educação de nível médio. É fato, que durante o período Lula foram 
criados alguns programas para viabilizarem a consolidação da reforma e a melhoria na qualidade do 
ensino médio, como o Programa de Melhoria do Ensino Médio (PROMED), o Programa de 
Equalização das Oportunidades da Educação Básica (PRODEB) e o Brasil Profissionalizado, este, 
visa fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A escola Estadual 
Jerônimo Rosado, que na primeira etapa da pesquisa, não adotava o ensino médio integrado, agora, 
no segundo momento, está passando pelo processo de adaptação da reforma: 

 
O Governo do Estado iniciou a reforma e ampliação do Centro Educacional Jerônimo 
Rosado, em Mossoró, [...]. A escola está passando por uma transformação para adequá-la às 
diretrizes curriculares, definidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), e às 
necessidades de adaptação ao Ensino Médio Profissionalizante. [...] No período de 
matrícula, o aluno vai fazer opção por cursar apenas o ensino médio ou o ensino médio 
integrado ao profissionalizante. (blog) 
 

 
A publicação, no blog da Escola, notifica sobre o ensino médio integrado. As 

adaptações que estão sendo feitas na escola são para integrar a nova modalidade de educação de 
nível médio, o projeto também pretende melhoraria dos laboratórios de informática, química, física 
e biologia, prevê também, a implementação da universidade Aberta do Brasil (UAB), que oferecerá 
capacitação aos professores de áreas específicas. Outra realidade estudada, da Escola Estadual 
Gilberto Rola, onde está sendo implementado o ensino médio integrado: 

 
Ficamos sabendo através de um encontro em Natal, lá foram discutidos sobre o programa 
Brasil Profissionalizado, então, o Brasil Profissionalizado na verdade é pra se trabalhar o 
ensino médio integrado [...]. Ás condições ofertadas são a reforma na estrutura da escola e a 
construção de todos os laboratórios dos cursos que a escola vai oferecer, [...]. A nossa 
escola ainda não recebeu o financiamento. (Gestor, 2). 
 

De acordo com o discurso da Gestora, a escola apresenta uma realidade diferente da 
escola Estadual Jerônimo Rosado, que já está sendo adaptada a novas diretrizes pedagógicas do 
Ensino Médio Integrado. 

Outro programa criado foi Ensino Médio Inovador que oferece apoio técnico e 
financeiro como forma de incentivar as redes estaduais de educação a criar iniciativas inovadoras 
para o ensino médio, tem como objetivo diversificar o currículo com atividades integradoras. Uma 
das organizadoras das oficinas do ensino médio inovador, diz que: “no ano passado agente começou 
a trabalhar como ensino Médio Inovador, proposta do MEC, visando uma mudança curricular. [...]”, 
dessa forma, todos os projetos, por enquanto, continuam no governo de Dilma Rousseff, como era 
esperado, já que a equipe do Ministério da Educação permanece, em sua maioria, a mesma, sob a 
coordenação do ministro Fernando Haddad. 

 As escolas em seus projetos políticos pedagógicos e documentos institucionais devem 
incluir as novas nomenclaturas advindas do novo decreto 5.154/2004. Porém as mudanças não 
devem ocorrer somente nos papeis e sim na prática, serem efetivadas de verdade no chão da sala de 
aula, nas mentes dos executores (professores, alunos e toda comunidade escolar) e ainda na prática 
dos governos mantendo seu compromisso de financiar as novas regulamentações, com recursos 
próprios para as reformas, para que se acreditem na concretização das propostas e na melhoria do 
ensino médio. 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
A análise dos dados apresentados, neste trabalho e das propostas de reformas, para o 

ensino médio, apresentadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 
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Silva não são totalmente efetivadas nas salas de aulas e a maior razão deste efeito é a falta de 
condições, principalmente, habilitação para os educadores que, por meio dos seus discursos induz a 
entendermos que as propostas chegam como uma imposição e que, os mesmos, são responsáveis 
por colocarem em prática todas as exigências prescritas no documento oficial da reforma que, na 
maioria das vezes, sem nenhuma estrutura que acompanhe as exigências. 

O “Ensino Médio para a vida” teve o seu momento de divulgação nos meios de 
comunicação, porém, a maior parte professores, colaboradores da pesquisa, relatou que não 
trabalharam essa proposta pelos seguintes motivos: 1. Falta de conhecimento; 2.  Acreditarem que 
estavam trabalhando de maneira correta e não existia necessidade de mudar sua prática; 3. 
Desacreditarem nos planos dos governos, já que, as mudanças de políticas são constantes. 
Desconhecemos os motivos os quais esses profissionais não tiveram conhecimento sobre o Novo 
Ensino Médio, já que este foi tão propagandeado, mas, podemos concluir, em uma leitura parcial, 
que todos esses fatores, citados, contribuíram para que houvesse, por parte dos professores, 
resistência a essa política educacional.  

Por meio dos dados e argumentos descritos, neste trabalho, fica possível fazermos uma 
leitura sobre o que é o Ensino Médio Integrado, como estar sendo implementado nas escolas 
visitadas e quais condições estão sendo ofertadas. Apesar da proposta ter sido lançada no governo 
Lula, ela ainda faz parte do sistema educacional do ensino médio, o que também possibilita termos 
um panorama atual da realidade do ensino de nível médio.  

Nas escolas, campos de pesquisa, exceto no Eliseu Viana que no momento da 
investigação não participava de nenhum programa que integrasse a educação profissional de nível 
médio em seu currículo, detectamos a presença do ensino médio integrado que, na Escola Abel 
Coelho acontece de forma integrada, exigindo uma só matrícula e um só currículo, as condições 
para a concretização dessa integração ainda insuficientes, o que implica em uma fragmentação da 
reforma e, até mesmo, uma resistência dos professores em pôr proposta em prática. Na Escola 
Gilberto Rola o ensino médio integrado acontece de forma subsequente, o aluno cursa o 
profissionalizante depois que terminar o ensino regular, neste caso, consideramos o ensino 
integrado não pela forma que acontece, pois estaríamos contradizendo a política, mas, pelo fato do 
curso profissionalizante ter como regulamentador o Decreto 5.154/04. Nesta instituição a falta de 
estrutura também dificulta a implementação do ensino médio integrado.   

Na Escola Estadual Jerônimo Rosado o ensino médio integrado será efetivado, os 
alunos terão oportunidade de estudar o ensino regular ao mesmo tempo em que o profissionalizante, 
integrando um ao outro. Isso só será possível porque a instituição foi comtemplada com recursos 
oriundo do projeto Brasil Profissionalizante que, além de investir na reforma da estrutura do prédio 
também capacitará os profissionais da Escola.  

Consideramos assim, que o sugerido ensino médio integrado pode se consolidar por 
meios de programas e projetos governamentais, que trazem os recursos a serem investidos em 
melhoria da qualidade do ensino médio, seja com cursos profissionalizantes ou não, mas que 
tenham como diretriz o Decreto 5.154/04. 

Diante do exposto, é preciso repensar, na prática, as propostas de projetos como o Brasil 
Profissionalizante ou como o ensino médio inovador, levando os profissionais que estão 
diretamente ligados à organização escolar, a participarem ativamente, tanto das discussões como 
das decisões que dizem respeito à educação em nível nacional e especificamente em nível médio. 
Pois, as criações de alguns projetos complementares para efetivação do ensino médio integrado 
tendem contribui com o desempenho e qualidade do ensino médio. 

   
 Por fim, apresentamos algumas questões a partir da realidade que estudamos: 1. 

Algumas condições para implementar as reformas nas salas de aula não chegaram às escolas; 2.  
Pelas falas dos entrevistados vimos que as propostas não se consolidaram de forma desejada pelos 
governos; 3. Através dos discursos dos docentes chegamos à conclusão que, pelo fato de não se 
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sentirem preparados, alguns professores não mudaram suas práticas diante do que estava sendo 
proposto; 4. A incorporação e a adaptação real da proposta que, as reformas trazem foram 
dificultadas pela falta de recursos e planejamentos e, 5. O ensino médio, por ser a última fase da 
educação básica, deve ser trabalhado de forma planejada e organizada, pois é dentro dele que os 
adolescentes decidem seu futuro. 

Outras questões não resolvidas ficaram para a continuação do projeto, nos anos de 2011 
e 2012, para revermos, aprofundarmos e buscamos novos elementos para contribuir com nossos 
objetivos. 
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ETNICIDADE, MEMÓRIA E TERRITORIALIZAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO 
“SER ÍNDIO” NA COMUNIDADE DOS CABOCLOS DO ASSU-RN 

 

Jailma Nunes Viana de Oliveira1; José Glebson Vieira2; Lázaro Fabrício de França 
Souza3. 

 

RESUMO: Esta pesquisa analisou o contexto de demanda pelo reconhecimento indígena da Comunidade 
dos Caboclos, localizada no município de Assu-RN, bem como as formulações nativas e os elementos 
acionadas na definição do “ser índio” e “ser caboclo”. O foco recaiu sobre a identificação indígena na 
tentativa de problematizar a construção histórica e ideológica do apagamento das identidades indígenas no 
Rio Grande do Norte. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em dois momentos: discussões teórica e 
metodológica da literatura etnológica, e, em seguida, a pesquisa de campo que consistiu na observação, 
visitas em quase todas as residências da localidade, entrevistas, conversas informais, registro fotográfico, 
levantamento genealógico, dentre outros. É comum a historiografia respaldar o completo desaparecimento 
dos indígenas no Rio Grande do Norte, movida pelo pressuposto de que a conversão religiosa, a ocupação 
territorial pelos colonizadores e a “Guerra dos Bárbaros” motivaram as expulsões, migrações e extermínio 
dos índios aqui existentes. Na contramão, os Caboclos de Assu acionam a origem indígena, apontando, por 
meio de narrativas a captura de uma tapuia ou “caboca braba” por um caçador. Observou-se certa 
convicção e linearidade no discurso em relação ao “ser índio”, mesmo não especificando um etnônimo. Já a 
construção do “ser caboclo” passa pela rivalidade com a comunidade contígua do “Riacho”, devido ao fato 
dos que moram nesta tratarem os Caboclos como inferiores, incluindo aparência física, antigos costumes, 
modos e alimentação.  

PALAVRAS-CHAVE: Caboclo; Emergência indígena; Etnicidade; Memória; Territorialização. 

 

INTRODUÇÃO 
 
A pesquisa tem como ponto de partida o trabalho desenvolvido por Vieira 

(2003) com alguns bolsistas (Vieira; Aires, 2003), desde junho de 2002, onde foi 
realizado pesquisa documental de fontes primária e bibliográfica, visando o entendimento 
do elemento indígena na colonização do Rio Grande do Norte. A proposta de investigação 
desta pesquisa retomada em 2010 tem por foco problematizar a construção histórica do 
apagamento das identidades indígenas no Rio Grande do Norte. Tal propósito se justifica 
no acontecimento ocorrido em 2005, no qual três comunidades rurais (Eleutério de Catu, 
                                                             
1Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, 
UERN. E-mail: jailma.viana@gmail.com 
2 Doutor em Antropologia Social, docente do Departamento de Ciências Sociais e Política da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail: 
glebsonvieira@uern.br 
3 Discente do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus 
Central, UERN. E-mail: detonacaoproducoes@gmail.com  
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Mendonça do Amarelão e os Caboclos do Assu) participaram de uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa do Estado. Na ocasião, os participantes entregaram abaixo-
assinados com demandas sobre a inclusão das comunidades nas políticas públicas oficiais 
de proteção e assistência.  

As reivindicações apresentadas, como também a mobilização das lideranças 
indígenas locais em se aproximar de outros grupos indígenas como os Potiguara da 
Paraíba trouxeram para a agenda política local algo novo e desafiador que merece ser 
analisado. A emergência de comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, além de 
demonstrar a efetiva presença indígena, subvertendo a previsão de que eles foram 
exterminados ou mesmo dispersos junto aos colonizadores, revela um movimento 
regional de “retorno” de grupos ao cenário político e étnico do nordeste. Vale salientar 
que no discurso oficial da historiografia, era comum a certeza do completo 
desaparecimento dos indígenas do Rio Grande do Norte. A “Guerra dos Bárbaros”, 
“Guerra do Açu” ou “Confederação Cariri” é vista como o principal acontecimento que 
pôs fim aos índios no Estado junto com a ocupação extensiva do sertão. Por ser uma 
guerra justa, os sobreviventes foram obrigados a trabalhar como escravos em canaviais 
ou nas missões religiosas. Na metade do século XVIII, os índios já se encontravam 
dominados nos aldeamentos, sofrendo as consequências da perda do seu território (cf. 
Medeiros, 1973).  

As mobilizações indígenas potiguar remetem a forte demanda étnica e 
política pelo reconhecimento da especificidade enquanto grupo social de outros coletivos 
indígenas, localizados em diferentes estados brasileiros. Os referidos coletivos têm 
assumido um papel político significativo, contrariando as pessimistas previsões dos 
teóricos da aculturação (cf. Ribeiro,1986 e Galvão,1979), para os quais, esses grupos já 
haviam deixado de existir em razão da perda de suas culturas originais.  

Diante deste quadro, reforçou-se a intenção de produzir uma análise sobre a 
constituição de uma comunidade indígena, particularmente, na região do oeste potiguar. A 
pesquisa procurou refletir o contexto de demanda pelo reconhecimento indígena da 
comunidade dos Caboclos e as formulações e elementos acionados na definição do ser 
índio. Em outros termos, buscou analisar o reconhecimento indígena da comunidade dos 
Caboclos, descrever sua forma de vida e o processamento de reelaboração da cultura e da 
relação com o passado para que se possa contribuir na construção de um reconhecimento 
que lhes permitam ter atendidas as suas reivindicações pautadas na sua especificidade 
indígena.  

A escolha pela comunidade indígena dos Caboclos advém da inexistência de 
dados minuciosos sobre a demografia e suas condições de vida, além de não ter nenhum 
estudo que descreva sua rede de parentesco. A inexistência de investigação contrasta com 
o que já existe sobre as outras duas comunidades indígenas do Estado, estudadas por 
Guerra (2007) e Silva (2007). Assim, o projeto buscou preencher a lacuna de estudos 
sobre a comunidade indígena dos Caboclos e descrever as formas de vida dessas pessoas 
e como articulam o discurso da especificidade indígena com a criação de uma nova 
unidade sociocultural e o processamento de reelaboração da cultura e da relação com o 
passado.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O projeto foi desenvolvido em três etapas. Na primeira, ocorrida no período 
de agosto e novembro compreendeu na discussão conjunta da literatura pertinente aos 
temas da pesquisa e, igualmente, sobre a pesquisa antropológica com populações 
indígenas, com ênfase naquelas situadas no Nordeste brasileiro. Privilegiamos a leitura, 
assimilação e reflexão de textos que oferecessem uma visão panorâmica sobre as 
temáticas e questões erigidas. Conforme planejamento, demos ênfase às discussões 
teórico-metodológicas, cujo objetivo precípuo foi preparar o bolsista para desenvolver a 
reflexão e o pensar cientificamente os problemas encontrados na experiência do campo e 
no confronto direto com a pesquisa. No decorrer de outubro e novembro foi realizado 
treinamento para o levantamento de genealogias; nesse mesmo período foi elaborado um 
roteiro de entrevistas a ser seguido na pesquisa de campo, que foi realizada no mês de 
fevereiro.  

A pesquisa de campo propriamente dita constituiu a segunda etapa do projeto 
e ocorreu no mês de fevereiro de 2011. O objetivo foi realizar a coleta de dados por meio 
de levantamentos genealógicos, registros de histórias de vida, entrevistas, conversas 
informais, observação do cotidiano da comunidade e registro fotográfico. O orientador e 
o bolsista participaram de toda a pesquisa. Na primeira visita à comunidade, os 
pesquisadores foram recebidos pelo líder da comunidade e, em seguida, participaram de 
uma roda de conversa com alguns caboclos, oportunidade na qual explicitaram os 
objetivos e expectativas da pesquisa e de algum modo já se iniciava o contato primeiro, a 
sondagem necessária para a pesquisa de campo. No outro dia, começaram a percorrer a 
comunidade, conversar com as pessoas e compreender o discurso sobre “ser índio”, as 
reivindicações sobre a especificidade indígena e iniciaram o levantamento genealógico.  

A comunidade é composta por 37 residências e possui um contingente 
populacional de aproximadamente 120 pessoas. A meta era pesquisar todas as famílias, 
devido ao pequeno número de pessoas e famílias da comunidade. Porém, durante a estada 
no campo, que durou duas semanas, foram visitadas 30 residências, atingindo um 
universo de 85 pessoas. As demais residências não foram visitadas devido à ausência dos 
moradores.  

Os diálogos ocorreram, em geral, no interior das residências e 
compreenderam conversas com a maioria dos seus moradores. Seguimos um roteiro pré-
estruturado que servia como norteador das discussões e continha questões como: 
quantidade de moradores e de famílias por residência, tipo de atividade econômica 
desenvolvida pelo grupo familiar, relações de parentesco presente no ambiente doméstico 
e no contexto da comunidade, histórias de vida das pessoas idosas e narrativas sobre a 
origem indígena. O orientador e o bolsista fizeram apontamentos em diário de campo, 
gravaram alguns diálogos e registraram por meio de fotografia cenas cotidianas. Nesse 
mesmo diário, foram documentados os vínculos genealógicos das famílias pesquisadas; 
sobre isso, é importante ressaltar a dificuldade de registro genealógico decorrente da 
imbricação dos laços matrimoniais depreendidos da memória dos interlocutores.  

A terceira e última etapa do projeto consistiu na tabulação e análise dos 
dados. No tocante ao levantamento genealógico, os dados foram tabulados a partir do 
programa Geno pro que ajudou a demonstrar os vínculos de parentesco existentes entre as 
famílias. As narrativas foram registradas nos diários de campo e, posteriormente, 
compiladas em quadros organizados por temas recorrentes. Tais procedimentos 
facilitaram a sistematização e interpretação das informações.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A renda e sustentação das famílias da comunidade dos Caboclos provêm da 
criação de alguns animais (como bodes e gado) e do trabalho terceirizado em lavouras 
alheias. Os moradores estão situados em três fazendas na região entre os municípios de 
Assu e Paraú, sem dispor de nenhuma faixa de terra para o desenvolvimento de 
atividades econômicas, rituais e o estabelecimento de relações de convivência.  

Há um discurso generalizado em relação a ser descendente de “índio”, o que 
move a comunidade em busca de sua especificidade indígena e políticas públicas 
específicas, como em relação à posse da terra, por exemplo. Não sendo a terra 
pertencente àqueles que moram nela, ou seja, os caboclos, procuramos saber de algumas 
pessoas da comunidade o que os donos das terras achavam das demandas, reivindicações 
e busca por reconhecimento que os caboclos passaram a manifestar. De alguns ouvimos 
que os donos eram favoráveis, inclusive queriam vender as terras ao governo para tal; em 
outro viés, ouvimos que os donos não viam essa movimentação com “bons olhos”. De 
todo modo, uma parte da comunidade não acredita que recebam no futuro próximo, ao 
menos, algum tipo de benefício ou que tenham suas origens indígenas reconhecidas.  

Do ponto de vista da construção da especificidade étnica e da origem 
indígena, as narrativas registradas em campo apontaram para a captura de uma tapuia ou 
“caboca braba” por um caçador civilizado. A tapuia vivia dentro de “furnas” (uma espécie 
de caverna) e foi capturada por um civilizado que foi o responsável por sua 
domesticação. As expressões “pega a dente de cachorro” e “a casco de cavalo” traduzem 
uma ação de captura que estabelece a analogia da predação à prática da caça e, por 
conseguinte, a associação da tapuia a um “bicho do mato”.  

A associação da tapuia, através da caça, a um “bicho brabo do mato” sugere a 
descoberta de um lugar originário que foi domesticado no “tempo muito antigo”. A 
domesticação da tapuia e, consequentemente, da mata manifesta a passagem de um 
universo selvagem (da bravura e da pureza) para outro marcado pela produção da pessoa 
“cabocla” mediante o “amansamento” e o parentesco; neste caso específico, os possíveis 
vínculos dos narradores com a tapuia são personalizados pelos termos “bisavó” e 
“tataravó” e expressos na afirmação “deram origem a grande família de caboclo”.  

A comunidade é habitada por uma única família, com exceção apenas de duas 
famílias de não caboclos. Entre os caboclos, há uma preferência matrimonial por primos, 
com parentes próximos, casamento avuncular (com tio e sobrinha, tia e sobrinho) e 
conjunto de irmãos com conjuntos de irmãs, relação entre enteados, dentre outros 
arranjos No levantamento genealógico foi possível depreender que todas as pessoas 
entrevistadas demarcaram proximidade genealógica com o casal fundador Antonio 
Francisco e Luíza, como podemos observar no diagrama abaixo. Sobre seus ascendentes 
mais próximos, os caboclos (aproximadamente 90%) demarcam vínculo parental com 
três filhos de referido casal: “Pedro Caboclo”, “Zé Caboclo” e “João Caboclo”, os quais 
constituem os “troncos velhos”, sendo chamados de bisavós, avós, pai e mãe; vale 
salientar que os demais filhos e filhas do casal fundador são tidos igualmente como 
“troncos velhos”, todavia, registramos cerca de 10% dos moradores que os reconhecem 
como “ascendentes próximos”, sendo chamados de bisavós, avós, pai e mãe. 
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                     Figura 1 - Genealogia dos “troncos velhos” da Comunidade dos Caboclos 

 
O uso do gradiente próximo-distante, muito comum entre os ameríndios e 

particularmente entre os caboclos, para se referir a critérios de classificação das relações 
com a alteridade, manifesta a constituição do “[...] terreno por excelência da 
performação, da interação entre norma e ação, estrutura e história.” (Viveiros de Castro, 
2002, p. 133), em detrimento de funcionamentos mais “prescritivos” (cf. Sahlins, 1985).  

A diferença no tratamento deve-se ao fato de que os três irmãos, em 
detrimento dos demais, fixaram residência na comunidade, mantendo no lugar seus/as 
filhos/as e netos/as, e assim, constituíram famílias extensas. Eles se tornaram as 
referências genealógicas da comunidade, cuja importância pode ser verificada no 
acionamento e produção das lembranças e das histórias que decorrem dos laços de 
convivência no âmbito da família extensa e cuja base se assenta nas relações entre pais, 
filhos e irmãos “criados juntos”, avós e netos, sogros e genros/noras. São estas relações 
que articulam um tipo de experiência pessoal direta, vivida e compartilhada com o 
estabelecimento da convivialidade (Overing, 1999 e Overing e Passes, 2000).  

Particularmente, chamou-nos atenção à narrativa de como uma das mulheres 
da comunidade havia se tornado “curandeira”. Segundo os relatos, após sucessivas crises 
sem explicação aparente, a moça foi levada a um terreiro onde foi descoberta sua 
mediunidade e feito sua iniciação. A partir da sua iniciação no candomblé, no entanto, a 
moça havia descoberto sua verdadeira vocação, o que também havia lhe curado. Desde 
então, segue realizando rituais de cura e purificação. Seu relato, de imediato, lembra-nos 
a postulação lévi-straussiano acerca da “eficácia simbólica” e do “feiticeiro e sua magia”.  

Através dos estudos com os índios brasileiros, Lévi-Strauss (1975) propôs 
uma reflexão sobre a cura pela palavra. Por consequência, acreditar no poder da palavra 
sobre o organismo. A palavra tem o poder de curar e também de matar, o que comprova a 
eficácia simbólica. A exemplo de Freud, Lévi-Strauss acreditava que não havia separação 
entre espírito e o corpo. O relato da moça, num momento específico, lembrou-nos 
também do xamã cético “Quesalid” também relatado por Lévi-Strauss. Inicialmente, a 
filha de santo não acreditava que poderia curar, mas que após rituais em que logrou 
sucesso começou a mudar sua percepção. Ainda mencionara que a fé daquele que estava 
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sendo curada era imprescindível para o êxito da cura e foi um dos motivos que a levou a 
começar a acreditar que era especial.  

É perceptível também a existência de uma certa rivalidade com a comunidade 
mais próxima, conhecida como “Riacho”. Segundo o depoimento de alguns Caboclos 
essa rixa pode estar ligada ao fato dos que moram na comunidade do Riacho tratar os 
Caboclos como inferiores. A razão para tal envolveria desde a aparência física dos 
Caboclos, até antigos costumes, modos e alimentação dos antigos caboclos. A grande 
maioria dos que foram ouvidos denotam uma identificação como descendentes indígenas. 
Chegam a citar como característica legítima e como prova o fato de terem “mãos 
pequenas”, “pés largos e grandes” e “nariz labrojeiro” (achatado e grande).  

 

CONCLUSÃO 

A partir das narrativas sobre a tapuia selvagem e o caçador civilizado, é 
possível, por um lado, explicitar uma acepção na qual a ênfase nos componentes 
“naturais” da “índia tapuia” supõe uma alteridade radical entre Tapuio (índios selvagens) 
e Caboclos (índios civilizados) e, assim, entre natureza e cultura. Nesse sentido, expressa 
uma interessante apropriação dos Caboclos de um tipo de narrativa muito comum no 
nordeste indígena para aludir à origem nativa e, portanto, falar de si mesmo - “quem 
somos nós” - derivando-a da tapuia selvagem que mobilizou o trabalho de fundação do 
tempo histórico pelo índio caçador - herói civilizador - pautado no processo de se tornar 
civilizado.  

Os termos de parentesco conectaram, dentro de um plano temporal, as 
pessoas do “tempo muito antigo” e as pessoas do “tempo de hoje”. Tal operação fez-se 
em detrimento de qualquer “profundidade” temporal ou quase nenhuma extensão 
cronológica. As narrativas valorizaram antes “os eventos e as ações que contrastam com o 
presente, servindo-lhes como marcadores temporais” (Valle, 1999, p. 239), do que a 
medição e apreensão do tempo cronológico.  

Já as referências aos chamados “troncos velhos”, muito comuns no nordeste 
indígena, sugerem a recorrência de metáforas botânicas no estabelecimento de ligações a 
um só “tronco” e no acionamento de relações com um núcleo comum de parentes, 
independente de o vínculo ser de alianças ou de descendência. A partir dos “troncos 
velhos” é possível falar da formação de uma “comunidade de sangue” ou “comunidade 
de parentes”  

A avaliação nativa sobre a criação de laços de parentesco pela mistura 
explicitou o resultado positivo da história de formação da localidade, sendo o próprio 
parentesco um produto histórico do intercasamento ancestral. Em vista disso, reforça-se a 
ideia, sublinhada por Vieira (2010) em relação aos Potiguara da Paraíba, de que a história 
é o parentesco.  

Desse modo, surgem novas possibilidades de investigação etnológica na 
Comunidade dos Caboclos, em especial, voltada para o registro das elaborações nativas 
acerca dos seus regimes de historicidade, os quais deverão ser acessados pela narração de 
mitos, pelas formas de ocupação espacial. Seguiremos a perspectiva de aplicação de uma 
abordagem etnohistórica que pode ser utilizada para a construção da história do grupo 
quando concebida como “uma investigação que procura estabelecer os regimes de 
historicidade característicos de cada sociedade, os modos concretos de estar no tempo de 
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cada forma sociocultural e que são tributários de seu modo de produção e reprodução, de 
sua estrutura morfológica, de sua cosmologia, sua filosofia da história e de sua cultura em 
sentido mais amplo” (Viveiros de Castro, 1993, p. 25). A etnohistória potencializa a 
descrição da sociedade estudada, pois fornece possibilidades para a compreensão do 
modo como os índios concebem a distinção entre os grupos e como entendem o contato. 
Em outras palavras, como os índios se inscrevem na temporalidade, como ordenam e 
preenchem a série temporal e que concepções e propriedades revelam as narrativas da 
história do grupo.  

Em face da análise sobre a condição atual dos Caboclos de Assu, do ponto de 
vista do reconhecimento étnico-cultural, é importante situar que a pesquisa acima descrita 
está tendo continuidade, agora com o aprofundamento do exame das demandas pela 
especificidade étnico-cultural da comunidade dos Caboclos do Riacho. As análises 
estarão submetidas ao escrutínio das formulações nativas e dos elementos acionados na 
definição do “ser índio” e “ser caboclo”, pois durante os primeiros dias da pesquisa 
inicial, o uso de tais expressões não apresentaram diferenças semânticas e simbólicas, 
contrastando com o que observamos ao final, em que se tornou nítido o emprego 
diferenciado das categorias “índio” e “caboclo”. Além disso, focará no registro dos 
regimes de historicidade do grupo pesquisado, seguindo a perspectiva de uma abordagem 
etnohistórica. 

O interesse dos moradores da comunidade com o próprio reconhecimento 
indígena, objetivando uma política afirmativa que lhes ofereça a garantia da posse do 
território ou mesmo melhorias para a comunidade em geral, apresenta-se como um 
desafio. Um pequeno grupo mostra boa expectativa com os resultados da pesquisa, ou 
mesmo incentivando uma mobilização maior da comunidade. Alguns ainda não se 
mobilizaram, resultado de uma certa desconfiança, ocorrendo um certo distanciamento a 
todas as ações e discussões que ocorreram até agora.  
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RESUMO- O estudo visa analisar os atuais projetos formativos (formação inicial e continuada) 
ofertados aos professores da rede pública de ensino no município de Mossoro-RN, que atuam 
nos anos iniciais do ensino fundamental. Destaca-se o curso Pro-formação e as orientações 
prescritas na reforma curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's), cujos conteudos e justificativas 
apontam um perfil docente e trazem à tona alguns fatores básicos da profissão. Busca-se apoio 
num paradigma profissionalizante da formação do professor, que compreende os saberes 
docentes como fundantes da práxis profissional. Paradigma este, que defende a formação em 
nível superior como requisito básico para a profissionalização do ensino. Tratou-se de mapear os 
cursos desenvolvidos no município e traçar o perfil do(a) professor(a) com experiência no 
magistério, mas que só agora, realiza uma formação em nível superior. Avalia-se elementos do 
curso Pro-formação que deve proporcionar mudanças nas atitudes, práticas, referências a 
respeito das exigências postas para uma docência profisionalizada. Utiliza-se o estudo 
documental (documentos oficiais, registros e relatórios realizados pelos professores e escolas), 
realiza-se observações e aplica-se questionarios e entrevistas a 10 sujeitos. A dimensão da 
experiência foi assumida no curso como fundamento significativo no processo de formação. 
Confronta-se os saberes da formação e da experiência, apontando que este pode assumir uma 
posição de resistência às mudanças propostas. Resistência a mudanças de atitudes, de 
referências, de representações sobre ensinar, aprender e docência. Constata-se que formar 
docentes significa prepará-los nos princípios da profissionalização que devem ser assumidos 
pelas agencias formadoras. 
 
Formação; Profissionalização; Saber docente 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O estudo focaliza os atuais projetos formativos (formação inicial e 
continuada) ofertados aos professores da rede pública de ensino no município de 
Mossoro-RN, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. O objeto de estudo 
empirico é o curso Pro-formação assumido pela Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte no período de 1999 a 2009. Trata-se de confrontar o processo de formação 
desenvolvido pela agência formadora com as orientações prescritas na reforma 
curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's), cujos conteudos e justificativas apontam um 
perfil docente e trazem à tona alguns fatores básicos da profissão. 

Vale ressaltar que uma política de formação de professores foi iniciada com 
o processo de reformas educacionais do país, antecedendo a LDB 9394/96, e foram se 
completando parcialmente, a partir desta Lei, envolvendo parâmetros e diretrizes 
curriculares, promovendo a descentralização do sistema, evocando a participação e 
instituindo programas de avaliação, entre outros. Daí decorre uma política de formação 
de professores para a educação básica (decretos e pareceres), que denuncia na ótica dos 
especialistas da área, forte presença presença do Estado nos direcionamentos das 
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políticas e medidas a serem adotadas. A aprovação da Lei aconteceu num contexto de 
rearticulação liberal conservadora, com base no ideário da flexiblilização, 
desregulamentação e privatização, que privilegia o mercado. Assim as ações que 
antecederam a Lei redirecionam o paradigma da educação e da escola enfatizando a 
produtividade, a eficiência, a qualidade, refletindo tendências e recomendações 
exógenas.  
               Por outro lado, amplia-se a participação da comunidade nas escolas, orgaizam-
se conselhos escolares, com poder deliberativo, decisório, de controle dos recursos 
financeiros e outros. Como desdobramento da política criam-se planos e programas com 
objetivos de gerenciamento pedagógico e financeiro (Plano de Desenvolvimento da 
Escola-PDE; Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF). 
Outro ponto a destacar diz respeito a condução do currículo escolar, assumido pelo 
MEC. Assim, como fruto mais imediato para a sistematização do ensino, originado da 
Lei, temos os parâmetros curriculares nacionais, emanados do Ministério da Educação e 
do Desporto.  
             As reformas no campo educacional na década de 1990, trazem rupturas e 
desdobramentos configurando novo desenho ao contexto educacional brasileiro e as 
percepções e orientações sobre a formação do professor que, diante desse quadro, busca 
nova legitimidade. Nesse período, o Estado, via política educacional, com base em 
documentos oficiais, oficionaliza a profissionalização docente. Porém, como anota 
Oliveira (2004), a legislação não vem atrelada a políticas que favoreçam a viabilização 
de mudanças para superar a tradição de uma docência ocupacional. Esta, tem enfrentado 
dificuldades nas relações com as agências formadoras, as ações implementadas pelo 
Estado, a prática pedagógica, o que significa os aspectos políticos-sociais que envolvem 
a forma em que os docentes se formam. Confrontos de interesse que prejudicam a 
relação teoria-prática, o desenvolvimento do trabalho docente e o ensino.  
               Para explicar as propostas curriculares referentes à formação de professores 
tomamos como base nesta pesquisa o discurso oficial e as ações efetivadas até o 
presente. Identificamos, a partir dos estudos realizados (tese de doutoramento), nos 
documentos da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
(ANFOPE), quatro pontos articulados que expõem as reformulações no campo da 
política de educação e da formação docente. Reformulações que não permitiram amplas 
negociações com o Governo, a sociedade, as agências formadoras ou os próprios 
docentes. Os pontos estão delineados a seguir: 
                - As propostas de ensino básico expressas na LDB 9394/96, apontando o 
perfil do educador capaz de assumir os desafios da educação básica. 
                - A compreensão do papel do professor, observando os conteúdos e 
justificativas apresentados para implantação dos PCN’s, e demais Pareceres (CNE/CES 
776/97; CNE/CP 009/2001) e Resoluções (CNE/CP1 e 2 de fevereiro de 2002; CNE/CP 
1/2006). Faz-se necessário contextualizar a realidade da educação básica, do currículo 
nacional e da escola, identificando-se limites e possibilidades dos programas de 
formação docente.  
                - As orientações para formação de professores emanadas do MEC em 
confronto com as discussões e os estudos realizados no plano nacional pelas entidades 
que lutam pela profissionalização do ensino, em especial a Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 
               - O papel da agência formadora, partindo das propostas, 
dificuldades,viabilidade das experiências formativas. A política atual desloca a 
formação de professores para outros lócus. 
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               Diante desse quadro destacamos que a têndencia atual no campo da formação 
de professores prioriza a profissionalização do trabalho do ensino, tendência adotada em 
países latino-amaricanos e europeus, observando as particularidades, independe das 
orientações das políticas educacionais efetivadas em cada país. 
 
               A pesquisa toma como referencia teórico-metodológica os estudos embasados 
na racionalidade interativa que assume o professor como produtor de saberes que  
fundamentam sua práxis profissional (TARDIF, LESSARD, LAHAYE, 1991; 
THERRIEN et al, 1996; TARDIF, 2002; GAUTHIER, 1998); na formação como base 
da profissionalização (RAMALHO, NUNEZ,GAUTHIER, 2003). Para 
compreendermos de que forma o(a) professor(a) com experiente docente, possuidor de 
uma formação magistério, ressignifica seus saberes, suas práticas, com vistas a uma 
atuação profissional. Miramos essa passagem de um paradigma pré-profissional para 
um paradigma profissionalizante, que deve ser iniciado com a formação superior. 
Assim, como os atuais projetos formativos tem atuado nesse processo, qual o seu papel, 
formar? titular? certificar? Esse perfil de docente realiza, hoje, uma formação inicial 
superior, cumprindo o requisito legal das recomendações da LDB/96. 
               Com essa análise, observamos que a formação de professores é entendida, nas 
últimas décadas, como condição da renovação e elevação da qualidade da educação 
escolar, vinculada ao desenvolvimento do sistema educativo. Corroboramos com a tese 
de que não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, 
sem uma adequada fromação de professores (NÓVOA, 1995). 
               Que elementos/conteúdos devem ser garantidos num projeto de formação? Até 
que ponto o curso Pro-formação proporcionou referências teórico-práticas, inovações a 
respeito do trabalho docente? De que forma a organização curricular apresenta 
elementos que se aproximam da intenção de formar o professor profissional? Como 
vincula-se os processos de reforma curricular no ensino fundamental e as estratégias de 
políticas de formação de professores? De que forma os acordos e recomendações 
emanadas dos organismos internacionais marcam as políticas educacionais no país? 
              Para responder algumas dessas questões iremos desevolver a pesquisa: 
formação de professores experientes no município de Mossoró-RN – os atuais projetos 
formativos e as reformas curriculares no ensino fundamental. Destacamos como 
objetivo geral analisar os atuais projetos formativos (cursos de formação inicial e 
continua), em especial o curso Pro-formação, ofertado aos professores da rede pública 
de Mossoró, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de um enfoque 
que busca um paradigma profissionalizante na formação do professor. Nos objetivos 
especificos iremos identificar os fundamentos da estrutura didático-pedagógica e 
curricular (base de conhecimento da formação) sobre as quais se apóia o curso, em 
confronto com as orientações prescritas na reforma curricular proposta pelo MEC,  
representada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's), 
cujos conteudos e justificativas apontam um perfil docente e trazem à tona alguns 
elementos básicos da profissão. Outro objetivo refere-se a analise dos depoimentos, 
opiniões das professoras experientes a respeito do que marcou, para as docentes, como 
diferencial, no  processo de formação vivenciado no curso pro-formação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa sobre a formação de professores experientes no município de 
Mossoró-RN - os atuais projetos formativos e as reformas curriculares no ensino 
fundamental, teve inicio com um estudo bibliográfico buscando um aprofundamento 
teórico do tema. Analisar os atuais projetos formativos (cursos de formação inicial e 
continua) ofertados aos professores da rede pública de Mossoró, que atuam nos anos 
iniciais do ensino fundamental, a partir de um enfoque que busca um paradigma 
profissionalizante na formação do professor traduz o objetivo geral da investigação. 

O grupo pesquisado foi constituído de 10 professoras com idade variando entre 
33 e 41 anos, com uma média de 37 anos.  As professoras contam com mais de dez anos 
de experiência no magistério das series iniciais do ensino fundamental. Os dados foram 
coletados com base na entrevista semi-estruturada e aplicação de questionários. 
Identificamos nos depoimentos elementos teórico-práticos que foram favorecidos no 
processo de formação vivenciado no curso. A contribuição do curso esta na elevação da 
auto-estima, um total de 100% confirmam a motivação e o equilíbrio nas ações em sala, 
maior segurança ao expressar-se, ao questionar.  

Outro aspecto revelado foi a relação entre a experiência e os saberes da 
formação que se integraram no curso consubstanciando o processo formativo. Os 
saberes de experiência forneceu as professoras apoio para que avaliassem o que estava 
sendo aprendido. As docentes sustentaram seus depoimentos na própria experiência, 
fato que também revelou uma certa resistência a determinados conteúdos apresentados 
no curso. As professoras fizeram uma releitura, uma adequação do que estavam 
aprendendo com base no saber da experiência, focando o olhar nas situações que as 
mesmas vivenciavam na sala de aula. Medeiros (2005) destaca que, a complexidade que 
envolve o trabalho docente exige, dentre outros fatores, o domínio de saberes 
oriundosde vários campos de conhecimentos (saberes curriculares, disciplinares, 
pedagógicos, da prática social, etc). 

Constatamos nos depoimentos que acontece essa releitura dos conteúdos 
fundamentada na experiência, por outro lado, as docentes admitem (80%) que o curso 
contribuiu com diferentes perspectivas para interagir com os alunos e com os conteúdos 
curriculares. A principal lacuna do curso se volta para o fator tempo, ou seja, falta de 
tempo para os estudos, em consequência da elevada carga de trabalho das professoras e 
da organização curricular proposta para o curso, disciplinas ministradas em finais de 
semana. O tempo estipulado para cada disciplina se torna insuficiente, “corrido”. 
Aspecto que foi destacado por todas as informantes.  
 
CONCLUSÃO 

 
Compreendemos que a formação inicial superior significa um dos momentos 

formativos vivenciados pelas professoras, este deve garantir os conhecimentos 
profissionais e motivar o desenvolvimento profissional, ou seja, a formação continuada. 
Observamos que a organização da escola com base em diferentes concepções 
pedagógicas e novas exigências da sociedade contemporânea estão postas e buscam um 
novo perfil docente.  

O desafio esta em buscar diferentes alternativas para formação e 
profissionalização docente diante do quadro das políticas que estão postas e que não 
articulam formação com condições adequadas de trabalho, com política salarial e 
carreira. Faz-se necessário atender as reais necessidades dos professores e promover a 
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qualidade dos cursos de formação. Como defende Ramalho, Nunez, Gauthier (2003), 
busca-se um docente capaz de analisar, refletir criticamente seu trabalho, utilizar 
diferentes formas de linguagens o que implica em profissionalizar a agencia formadora. 
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FORMAÇÃO E PERCEPÇÕES DE GÊNERO DE DOCENTES DOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Luana Almeida de Lima1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva .2 

 
RESUMO: Objetivamos com esse trabalho estudar a respeito das percepções sobre relações de gênero de educadoras 
portalegrenses dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nossa investigação centrou-se na análise de atividades 
desenvolvidas na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências 
formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, especialmente nas dinâmicas 
ministradas sobre a temática relação de gênero na ação-formação do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: 
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, vinculado à referida pesquisa. Para isso realizamos também uma 
pesquisa bibliográfica, destacando-se os seguintes aportes teóricos: Auad (2006), Campos (2005), Carvalho (2009), 
Faria e Nobre (1997), Faria et all (1999), Josso (2004), Louro (1998), Paecheter (2009), Pineau (2006), São Paulo 
(2003); Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (2001), bem como analisamos materiais dos arquivos dos 
Projetos, especialmente os vídeos e desenhos. Diagnosticamos através dessas percepções sobre gênero a limitação que 
as educadoras externam quando se referem ao tratamento dessas temáticas em seus contextos educacionais, fruto talvez 
da pouca discussão ou mesmo da inexistência de componentes curriculares nos cursos de formação inicial ou de 
capacitações específicas sobre relações de gênero. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as do Ensino Fundamental; Experiências Formadoras; Relações de Gênero.  
 
INTRODUÇÃO 
 

É notável a importância da discussão sobre as relações de gênero no contexto escolar. 
Cada vez mais a educação diferenciada entre meninas e meninos vem causando desigualdades na 
nossa sociedade. A individualização dos sexos, atualmente, passou de uma diferença meramente 
biológica para uma construção social imposta pela coletividade. 

É perceptível a importância de que o educador/a tenha uma formação com embasamento 
nas relações de gênero, para que, assim, o seu trabalho não perpasse o mundo dos estereótipos e dos 
preconceitos, já tão incutido em nossa sociedade. 

Discorremos, aqui, a respeito das experiências formadoras compartilhadas nas 
discussões dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, 
atividade extensionista vinculada à Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras 
do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de 
gênero e sexualidade”, nas quais procuramos compreender as percepções das relações de gênero das 
professoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Portalegre, município da região serrana do 
Rio Grande do Norte (RN). Nosso plano de trabalho intitulado “As relações de gênero na visão de 
educadores/as dos Anos iniciais do Ensino Fundamental” foi formalizado junto ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UERN, para o período de agosto/2010 a 
julho/2011. Contudo, em função da conclusão do Curso de Pedagogia no semestre 2010.2, 
realizamos nossa pesquisa apenas até esse período. É importante salientar que, a partir deste plano 
de trabalho de iniciação científica, desenvolvemos nossa monografia de conclusão do Curso de 
Graduação em Pedagogia, defendida e aprovada em 15 de janeiro de 2011. Assim, parte 
significativa desse texto se encontra no nosso trabalho monográfico “Gênero e Docência nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental” (LIMA, 2011).  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

                                                             
1 Aluna egressa do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: luannaald@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (Orientadora). E-mail: 
bereserras@hotmail.com. 
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Nossa pesquisa envolveu a realização de estudos teóricos e documentais. Dentre os 
referenciais que nos embasaram destacam-se: Auad (2006), Campos (2005), Carvalho (2009), Faria 
e Nobre (1997), Faria et all (1999), Josso (2004), Louro (1998), Paecheter (2009), Pineau (2006), 
São Paulo (2003); Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (2001). No tocante aos materiais 
utilizados na pesquisa, temos: a) documentos que institucionalizam políticas educacionais – 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
9.394/1996, Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Municipal de Educação (PME) de 
Portalegre; b) arquivos da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-
Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade” – questionários aplicados com os/as educadores/as de Portalegre; narrativas sobre 
experiências formadoras, vídeos, desenhos e escritos dos/as participantes do Projeto de Extensão. 

Almejando a compreensão das percepções de gênero das professoras dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as 
educadores/as serranos/as”, analisamos os vídeos do 25º (vigésimo quinto) encontro da turma do 
noturno e 26º (vigésimo sexto) da turma do vespertino, observando a dinâmica realizada com as 
educadoras do município de Portalegre. Além disso, refletimos sobre os trabalhos produzidos pelas 
professoras do Ensino Fundamental presentes nesses encontros e também os textos escolhidos por 
elas para a discussão do tema relações de gênero, sexualidade e educação durante essa formação.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O 25º (vigésimo quinto) encontro da turma do noturno e 26º (vigésimo sexto) da turma 

do vespertino foram planejados com o objetivo de iniciar uma discussão mais sistemática sobre 
relações de gênero, sexualidade e educação, para permitir que os/as participantes tivessem um 
melhor embasamento para a leitura dos textos a serem estudados e apresentados, cuja escolha foi 
individual e aconteceu no 19º (décimo nono) diálogo das turmas do vespertino e noturno, realizado 
coletivamente no dia 14 de janeiro de 2010.  

Como metodologia para o 25º (vigésimo quinto) encontro da turma do noturno e o 26º 
(vigésimo sexto) da turma do vespertino, iniciou-se uma dinâmica na qual foi solicitado que cada 
educadora desenhasse em um tecido, usando tintas de cores azul e rosa, procurando assim obter um 
entendimento acerca da compreensão das professoras a respeito da temática gênero.  

A dinâmica consistiu na realização de dois desenhos, na primeira etapa, elas 
desenhavam o que fosse de sua vontade, utilizando apenas a cor azul; na segunda etapa, o 
procedimento se repetia sendo usada apenas a cor rosa. Após a conclusão dos desenhos, a 
orientação foi de passar a cor rosa por cima do desenho pintado de azul e passar a tinta azul sobre o 
desenho feito com a tinta de cor rosa e por fim apresentá-los diante do grupo. 

Dentre os/as 32 (trinta e dois) participantes efetivos das ações do Projeto de Extensão 
“Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, apenas 04 
(quatro) eram educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Cajado de São José, Flor do 
Cajueiro, Folha do Cajueiro e Orquídea (Adotamos neste texto os mesmos pseudônimos escolhidos 
pelas educadoras nas dinâmicas do Projeto de Extensão). 

Para a discussão da temática “Relações de Gênero, Sexualidade e Educação” os/as 
participantes da formação escolhiam, individualmente, um texto para leitura e apresentação no 
grande grupo. As educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental escolheram os seguintes 
textos:  
 Cajado de São José: BRASIL; RIO GRANDE DO NORTE; UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. Conversando sobre gênero (2006); 
 Flor do Cajueiro: FREUD, Sigmund. A sexualidade infantil (2002); 
 Folha do Cajueiro: LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e poder. (1998); 
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 Orquídea: ROSALDO, Michelle Zimbalist. A Mulher, a cultura e a sociedade: uma revisão 
teórica (1979). 

Dentre os textos escolhidos pelas educadoras, percebemos que a temática sobre relações 
de gênero se sobressai, visto que apenas uma educadora escolheu um texto focado na discussão da 
sexualidade infantil. Se compararmos com os dados sobre o conhecimento anterior e desejos de 
formação indicados no questionário, percebemos que a dificuldade de compreensão sobre relações 
de gênero ainda se fazia presente nos interesses temáticos das educadoras, embora Flor do Cajueiro 
tenha escolhido uma leitura sobre sexualidade. 

No 25º (vigésimo quinto) diálogo da turma do noturno e no 26º (vigésimo sexto) da 
turma do vespertino, realizados, respectivamente, nos dias 26 de abril de 2010 e 03 de maio de 
2010, estavam presentes três educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Orquídea, 
Cajado de São José e Folha do Cajueiro. Para analisar os vídeos desses diálogos, abordaremos o 
decorrer das dinâmicas, descrevendo seu desenvolvimento e seus resultados. 

Nos desenhos pintados pelas educadoras, podemos observar que a predominância da cor 
azul está contida em desenhos que representam o céu, o mar, a chuva. Já a predominância da cor 
rosa, nos desenhos, encontramos em imagens de flores, corações e borboletas, refletindo, 
inconscientemente, sua compreensão das relações de gênero e como essas se refletem no seu dia-a-
dia.  

Observamos que os desenhos vão sendo pintados segundo os estereótipos com que a 
sociedade imputa as cores, sendo, por muitas vezes, compreendidas como denotativo do sexo, como 
por exemplo: a cor rosa que é, em nossa sociedade, um sinônimo de feminilidade, amor, delicadeza, 
meiguice; já a cor azul representa a masculinidade, a liberdade, as atitudes e ações que o homem 
deve ter e exercer diante da coletividade social. A análise desses desenhos nos faz perceber a 
semelhança entre os desenhos das educadoras podendo apreender os estereótipos que as mesmas 
carregam consigo, no que diz respeito à construção social dos papéis femininos e masculinos que 
vão sendo construídos na infância e desenvolvidos ao longo de sua vida, como destacam as obras: 
Faria et all (1999); Faria e Nobre (1997). 

Quando questionadas pela pesquisadora sobre o porquê de se usar azul ou rosa em 
determinados desenhos, podemos notar, nas falas das educadoras, que o conceito de gênero delas 
foi construído em âmbito familiar e nas relações sociais estabelecidas, inclusive no ambiente 
escolar, através de atitudes e orientações das pessoas as quais criaram e as educaram, como 
podemos observar no posicionamento da educadora que o usa o pseudônimo de Harmonia: “Eu só 
lembrei porque só me ensinaram que azul é a cor do céu, e da água e das nuvens.” Como também na 
fala da Folha do Cajueiro: “Sempre foi assim, desde que eu era criança, rosa é de mulher e azul para 
os homens.” 

Durante a sistematização da dinâmica, em falas de algumas educadoras, podemos notar 
qual a percepção de gênero que as mesmas têm, como observamos no discurso de Cajado de São 
José: “O rosa é a cor das mulheres porque quando eu era criança o povo dizia: Ah! Essa roupa é 
rosa, só pode ser de menina.’”  

Ainda podemos constatar na fala de Orquídea, quando se posiciona a respeito da 
discussão dos motivos de a cor rosa ser considerada uma cor feminina e a cor azul uma tonalidade 
masculina, segundo ela: “Isso é uma questão de preconceito, rosa para mulher e azul para homem, é 
preconceito! Eu acho!” 

Dessa forma, podemos compreender que os papéis atribuídos que circundam homens e 
mulheres são construídos sociamente, através de regras impostas pela coletividade, é por meio 
principalmente da educação que o menino ou menina vai ser orientado/a a seguir um projeto 
determinado de como deve se comportar e agir diante do mundo (BURIM, 2005; PAECHETER, 
2009; SOUZA, 2005), a respeito dessa afirmativa podemos ver a fala de Cajado de São José, que 
argumenta sobre as cores e a identidade de gênero: 
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Essa questão das cores, agora é que está cada vez mais avançada essa questão das crianças 
quererem uma cor ou outra, mas antes as gerações eram mais neutras, porque as mulheres 
ficavam grávidas e ninguém sabia o sexo, então compravam as cores variadas, poderia ser 
menino, poderia ser menina, já eram, assim, já usavam mais cores, mais variedades. Agora 
não! As mulheres ficam grávidas e hoje com cinco, seis meses já sabem o sexo e já 
compram aquele enxoval todo definido para a cor do sexo, quer dizer, aí a criança já nasce 
com aquela formação. (CAJADO DE SÃO JOSÉ). 

 
Podemos perceber, nessa fala de Cajado de São José, que ela tem a percepção de onde 

surgem os estereótipos do que é permitido a menino e menina usar, vestir, compreendendo que 
muito antes do nascimento da criança os/as adultos/as já a enquadram em um tipo de vida que 
deverá seguir, cheia de regras e preceitos.  

Outra dinâmica realizada durante esses encontros foi a indicação por escrito das 
atividades desenvolvidas nos cotidianos escolares e familiares dessas educadoras, que fossem 
realizadas somente por mulheres, aquelas feitas somente por homens e, por último, aquelas que são 
executadas tanto por mulheres como por homens.  

No Quadro 1 encontramos as indicações dessas tarefas e percebemos que  as ações 
ligadas ao cuidado do espaço doméstico e das famílias, ou seja no arco do espaço privado, ainda é 
tipicamente uma tarefa feminina. Enquanto que aos homens estão destinadas àquelas ações que 
envolvem força, resistência, o provimento financeiro das despesas domésticas e a chefia da família, 
a partir de um trabalho fora do ambiente doméstico, seja na roça ou comércio, embora sejam 
incorporadas algumas ações do cuidado doméstico, tais como a compra de carnes, lavar a louça e 
cozinhar.  
 

PSEUDÔNIMOS MULHERES         HOMENS MULHERES/HOMENS 
Cajado de São José Ensinam 

Lavam roupas 
Limpam a casa 
Passam roupa 

Pilotam Cozinham 
Estudam 
Passeiam 
Fazem a feira  
 

Folha do Cajueiro Donas dos lares 
Lavam roupas 
Cozinham 
Limpam a casa 
Lavam a louça 
Ajudam a pagar 
as contas 

Chefes de família 
Pagam a feira 
Compram carnes 
Tratam peixes 
Lavam as caixas d’água 

Trabalham 
Estudam 
Dirigem 

Orquídea Lavam roupas 
Cuidam dos 
filhos 
 

Trabalham na roça 
Cuidam dos animais 
Cuidam do comércio 
Consertam 
eletrodomésticos  

Cozinham 
Lavam a louça 
Pilotam 

Quadro 1 – Divisão de tarefas entre homens e mulheres na visão de educadoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental de Portalegre – RN, Ano 2010. 
Fonte: “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, 26 de abril de 2010 e 03 de 
maio de 2010. 

 
Durante o encontro e ainda no debate das ideias levantadas em torno das dinâmicas, 

podemos perceber nos desenhos, nos posicionamentos e nos depoimentos das educadoras que, 
apesar de terem consciência do estereótipo vivenciado, muitas delas afirmam que repetem 
diariamente essa prática preconceituosa. 

Com essa dinâmica percebemos que algumas educadoras compreendem as diferenças 
entre meninos e meninas e a importância dessa compreensão para formação social dos/as 
mesmos/as, apesar disso, vemos que as profissionais em educação têm dificuldade de, 
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pedagogicamente, desconstruir esses conceitos e apreensões difundidos acerca das relações de 
gênero. 

Por isso, defendemos a necessidade do/a educador/a conhecer e se aprofundar nas 
temáticas sobre gênero para que ele/a ensine seus/suas alunos/as sem reforçar a visão sexista, 
contribuindo, positivamente, para o crescimento crítico e social dos/as educandos/as, ajudando-
os/as a crescerem e se desenvolverem como cidadãos/ãs éticos/as, sem preconceitos e 
compromissados em fazerem desse mundo um ambiente igualitário e melhor habitável.  

 
CONCLUSÃO 
 

Observamos durante a análise dos materiais do Projeto de Extensão “Diálogos 
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, no município de 
Portalegre/RN, que as educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, devido ao pouco 
conhecimento acerca da temática trabalhada, ainda têm uma concepção superficial, mas uma 
apropriada percepção das compreensões sobre gênero, visto que elas percebem as diferenças entre 
masculino e feminino como construções culturais impostas por nossa sociedade, como também 
compreendem a necessidade de desconstruirmos essas diferenças e de sua importância enquanto 
educadora nesse papel de desconstrução, vendo como vias fundamentais de aperfeiçoamento 
profissional a formação continuada, estando, assim, em constante atualização de conhecimentos. 

Diagnosticamos através dessas percepções sobre gênero também a limitação que as 
educadoras externam quando se referem ao tratamento dessa temática em seus contextos 
educacionais, fruto talvez da pouca discussão ou mesmo da inexistência de uma formação mais 
específica e sistemática sobre relações de gênero nos cursos de formação inicial e continuada dos/as 
educadores/as.  

Com essa pesquisa, notamos, em consonância com Auad (2006) e Carvalho (2009), a 
importância de se discutir as relações de gênero no campo educacional, pois é através dessa 
compreensão que o/a educador/a terá subsídios para trabalhar em sala de aula e possibilitar ao/a 
educando/a a construção de uma visão crítica e sem preconceitos, auxiliando, assim, na construção 
social da identidade de gênero das crianças.  
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FORMAÇÃO E PERCEPÇÕES DE GÊNERO NOS MEMORIAIS DO PROFORMAÇÃO 
 
Simone Florêncio de Freitas1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Disneylândia Maria Ribeiro3; 

Gilcilene Lélia Souza do Nascimento4; Jhonnys Ferreira do Nascimento5. 
 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi refletir sobre a trajetória da formação de educadores/as serranos/as, 
evidenciando suas percepções sobre as relações de gênero presentes nos memoriais de conclusão do Curso de 
Pedagogia pelo Programa Especial de Formação Profissional para a Educação Básica 
(PROFORMAÇÃO)/CAMEAM/UERN. Dessa forma, realizamos uma pesquisa qualitativa, a partir da consulta e 
análise de cinco memoriais do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, sendo duas educadoras de Doutor Severiano, 
duas educadoras e um educador de Portalegre, para fundamentação teórica utilizamos os seguintes aportes: Cavaco 
(2008), Esteve (1991), Faria e Nobre (1997), Felipe e Guizzo (2008), Freud (2002), Giddens (2005), Louro (1997), 
Nóvoa (2008). Evidenciamos que algumas docentes percebem a sua profissão como uma missão, uma vocação, é 
perceptível nas narrativas que a entrada no magistério não foi planejada, aconteceu de forma esporádica e que há uma 
associação da profissão professor/a com as características atribuídas culturalmente ao sexo feminino. Constatamos 
ainda que alguns/as docentes silenciam os aspectos relacionados à sexualidade e as relações de gênero nas suas 
narrativas.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Formação de Educadores/as; Memoriais; Relações de Gênero.  
 
 
INTRODUÇÃO  
 

As articulações entre sexualidade, relações de gênero e o processo educativo se 
constituem numa das temáticas de interesse de discussão do Núcleo de Estudos em Educação 
(NEEd), pertencente ao Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa 
de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
especialmente na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste 
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade”, que tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da 
formação dos/as educadores/as serranos/as”, focalizando os seguintes municípios do Alto-Oeste do 
Rio Grande do Norte (RN): Doutor Severiano, Luiz Gomes, São Miguel e Portalegre.  

As atividades das primeiras etapas, compreendendo o período de julho de 2009 a maio 
de 2011, desse Projeto de Extensão se concentraram nos municípios de Doutor Severiano e 
Portalegre, embora os objetivos propostos no Plano de trabalho “Gênero e sexualidade nos 
memoriais do PROFORMAÇÃO”, junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) da UERN, fossem: “- Compreender os aspectos formadores dos educadores dos 
municípios de Portalegre, Doutor Severiano e Luiz Gomes; - [...] Refletir sobre suas percepções 
sobre gênero e sexualidade.” (FREITAS, 2010)6, nesse artigo discutimos as percepções de gênero 

                                                             
1 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e bolsista de extensão pela UERN, no 
período de julho a dezembro de 2010. E-mail: simonevip20@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com (Orientadora). 
3 Especialista em Formação do/a Educador/a e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus 
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). (Co-
Orientadora). E-mail: d-landia@hotmail.com. 
4 Mestra em Educação e Pedagoga do Campus Central – Mossoró-RN – da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Co-
Orientadora). E-mail: lelhinha@hotmail.com. 
5 Discente do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: lord.jhonnys@hotmail.com. 
6 A formalização do PIBIC foi apenas da aluna Simone Florêncio de Freitas, pois a participação do outro discente nas ações desta 
Pesquisa aconteceu posteriormente ao período da seleção do PIBIC (2010/2011). 

Anais do VII SIC 499

ISBN: 978-85-7621-031-3

mailto:bereserras@hotmail.com


presentes nos memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia pelo Programa Especial de Formação 
Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO)/CAMEAM/UERN.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Como metodologia para alcançar os objetivos específicos da nossa pesquisa “Gênero e 

sexualidade nos memoriais do PROFORMAÇÃO” foi proposto no nosso Plano de Trabalho: 
“Leitura dos memoriais dos/as educadores/as; Análise e discussão dos aspectos relacionados à 
temática” (FREITAS, 2010).  

Na medida em que passamos a participar das ações da Pesquisa “Diálogo entre 
cotidiano familiar e escolar nas serras...” e do Projeto de Extensão “Diálogos autobiográficos: 
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, fomos realizando estudos teóricos sobre 
educação do campo; formação de educadores/as; pesquisa, memória, autobiografia e narrativa de 
vida; sexualidade; e relações de gênero. Destacando-se as contribuições de: Cavaco (2008), Esteve 
(1991); Faria e Nobre, (1997); Felipe e Guizzo (2008); Giddens (2005); Louro (1997), Nóvoa 
(2008).  

Em segundo lugar, tomamos como referência para análise cinco memoriais do Curso de 
Pedagogia do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN de 01 educador e 04 educadoras inscritas no 
Projeto de Extensão “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as”, sendo dois memoriais de educadoras do município de Doutor Severiano; e três do 
município de Portalegre. Aqui nos centramos em aspectos gerais da formação desses/as 
educadores/as e as percepções de gênero presentes nos memoriais.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Desde a década de oitenta, principalmente nos países europeus, tem-se registrado um 

número crescente de pesquisas na área da profissão docente, em todos seus aspectos. São pesquisas 
heterogêneas que buscam explicitar os principais fatores na construção, ou desconstrução, da 
profissão professor.  

Na literatura pedagógica sobre o processo de profissionalização docente surgem 
discussões sobre os seguintes temas: a vida dos/as professores/as (NÓVOA, 2008); o mal-estar 
docente (ESTEVE, 2008); o ciclo de vida dos/as professores/as (CAVACO, 2008); saberes 
necessários à docência, entre tantos outros temas e autores/as que refletem sobre a profissão 
docente.  

Ancorados nestas temáticas e, nestes/as autores/as, buscaremos no decorrer deste 
trabalho, analisar de forma crítica e reflexiva os memoriais de duas professoras do município de 
Doutor Severiano, que participaram do Curso de Pedagogia do PROFORMAÇÃO, oferecido pelo 
CAMEAM/UERN, sendo este trabalho, memorial, pré-requisito para a certificação do curso.  

As reflexões sobre relações de gênero passaram a ser incorporadas recentemente nos 
currículos dos cursos de formação de educadores/as no Brasil, principalmente após a 
institucionalização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB 9.394/96), na década de 1990. Por isso, neste texto, discutimos os 
seguintes aspectos: a) reflexões teóricas sobre concepções de gênero; b) formação de educadores/as 
e importância da escrita de memoriais; c) as percepções de gênero presentes nos cinco memoriais 
do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN de educadores/as de Doutor Severiano e Portalegre.  

Quanto à análise dos memoriais, observamos que eles seguem uma estrutura semelhante 
no tocante a organização de suas partes, compreendendo: a apresentação, o relato de suas 
experiências e a conclusão. Na parte referente à narração de suas experiências aparecem três 
aspectos: relato da vida estudantil dos/as autores/as, anterior a entrada na universidade; narração 
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sobre suas experiências profissionais; e, por último, a reflexão sobre sua vivência acadêmica no 
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN e influências em suas práticas educativas.  

As educadoras de Doutor Severiano atuavam nas séries inicias do Ensino Fundamental. 
Já os memoriais de Portalegre foram produzidos por duas educadoras da rede municipal das séries 
iniciais do Ensino Fundamental e um educador da Educação de Jovens e Adultos/as (EJA).  

Estas duas professoras de Doutor Severiano são partícipes da pesquisa “Diálogos 
Autobiográficos” e, justamente por isso, foram escolhidos os seus memorais para a análise neste 
trabalho. Buscar-se-á no primeiro momento desta seção, refletir sobre o processo de 
profissionalização das duas educadoras estudadas e, no segundo momento, traremos as análises 
acerca das relações de gênero que, ao longo da vida das docentes, influenciaram, de alguma forma, 
em seu processo de formação. Para tal abordagem, utilizaremos as discussões de Faria e Nobre 
(1997); Felipe e Guizzo (2004); Giddens (2005); Louro (1997).  

Nóvoa (2008), analisando o processo de profissionalização do professorado, advoga que 
ao longo dos séculos XVII e XVIII, os responsáveis pelo ensino eram os religiosos ligados à Igreja, 
estes viam a docência como uma missão e, para desempenhá-la, era necessária certa vocação. 
Assim, o modelo de professor assemelhava-se ao de padre.  

Neste sentido, ao analisarmos o memorial da professora Alfa (nome fictício), 
percebemos que a mesma vê a docência como uma missão e, para tal, é preciso vocação.  

 
[...] Nós professores precisamos estar atentos para poder ultrapassar os obstáculos que 
perseguem a nossa missão[...].  
[...] uma sucessão de fatos foi acontecendo, e a vocação a educação foi se projetando em 
mim sem ser algo programado [...].  
[...] Foi então que surgiu a oportunidade que resultaria mais tarde no ingresso na difícil 
tarefa de educadora (...) (ALFA, 2002, grifos nossos).  

 
Como podemos perceber, a docente afirma que ser professor/a é uma missão, e que no 

caso dela, ao longo de sua formação inicial, a vocação foi despertando em sua vida. Ao longo da 
história da profissão docente, a missão de educar é substituída pela prática de um ofício e, a 
vocação cede lugar à profissão, sendo esses aspectos importantíssimos para a profissionalização da 
docência (NÓVOA, 2008).  

Compreender a docência como uma profissão é necessário a qualquer educador/a, pois 
só assim é possível afirmar-se como um/a profissional da educação.  

Outro aspecto indivisível no processo de afirmação da profissão professor/a é a entrada 
na profissão através de aspectos legais, como concursos, pois assim, é definido um “perfil de 
competências técnicas, que servirá de base ao recrutamento dos professores” (ibidem, 2008, p. 17); 
a entrada na profissão, relatada pelas duas professoras, ocorreu de forma quase casual, pois as duas 
foram convidadas a assumirem salas de aulas, localizadas na Zona Rural de seu município. Essa 
forma de recrutamento de professores/as “favorece a entrada de indivíduos que jamais pensaram ser 
professores e que não se realizam nesta profissão” (ESTEVE, 1991, apud NÓVOA, 2008, p. 24). 

  
Por eu ser oriunda de uma família numerosa e de baixo poder aquisitivo, trabalhava em 
uma área de terra que cultivava a farinhada nos meses de junho a dezembro e assim 
reforçava a economia familiar, então foi ai que caberia a eu buscar outros meios de 
subsistência, foi quando iniciei a profissão de professora em 1997 com uma turma de 
adultos, na ocasião lecionei um ano através do movimento brasileiro de alfabetização. 
(BETA, 2002, p. 06).  
 
Tudo começou quando eu recebi da minha tia, aquela mesma que me alfabetizou, a 
proposta de assumir o cargo de professora substituta [...], na segunda série. Permaneci na 
condição de professora por três anos [...], a professora titular mudou-se para a cidade e eu 
assumi definitivamente (ALFA, 2002, p. 09).  
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É perceptível, na narrativa das duas educadoras, que a entrada na docência não foi 
planejada, aconteceu de forma esporádica, muitas vezes, como no caso da professora Beta, como 
mecanismo de reforço de renda, por não ter outras oportunidades de melhoria de vida. No caso da 
docente Alfa, o cargo de professora foi “passado” de tia para sobrinha, em uma forma de 
transmissão da docência.  

Um fenômeno que ocorreu no Brasil e, em boa parte do mundo, fica claro no memorial 
das professoras: a feminização da docência, principalmente nas séries iniciais. No caso das docentes 
investigadas, em nenhum momento foi citado um homem como professor das séries iniciais. Nóvoa 
(2008, p. 18) instiga que este fenômeno “introduz um novo dilema entre imagens masculinas e 
femininas da profissão”; a história da profissão docente é clara em afirmar que, foi a feminização da 
docência um dos principais fatores na desvalorização da profissão professor/a.  

Um trecho da narrativa da professora Beta chamou-nos atenção, pois a mesma relata a 
desvalorização da docência pela sociedade.  

 
A profissão de professora quando comparada com outras, revela uma especificidade quanto 
ao tratamento social, legal, institucional e econômico que lhe é conferida, sempre taxada 
como uma atividade de categoria inferior, porém a situação do profissional do magistério 
hoje é marcada por angústias e desvalorização. (BETA, 2002, p. 08)  

 
Sobre esta realidade da docência, a desvalorização social, Esteve (2008), analisa que 

ocorreu uma desvalorização da profissão docente, a partir dos critérios mais econômicos. Por 
realizar este comentário, podemos concluir, de certa forma, que a docente citada, sente esta 
desvalorização social em seu trabalho diário e, como conclui ela, isso causa angústias e 
desvalorização. O professor Esteve (2008), utiliza a expressão “Mal-Estar docente” para afirmar 
que as mudanças sociais afetam diretamente a personalidade dos/as professores/as, resultando em 
abalos negativos e permanentes em sua identidade.  

Perpassado este momento de discussão e reflexão acerca do processo de 
profissionalização das docentes investigadas, nos remeteremos à influência, no que se refere às 
relações de gêneros, na vida profissional das professoras.  

É perceptível, em nossa sociedade, a desigual relação entre homens e mulheres, a 
supervalorização do “masculino” está presente em todas as classes sociais, nos diversos espaços 
geográficos e institucionais, seja de forma explicita ou implícita.  

Muitas vezes, não nos damos conta, que simples atos como o de pedir a filha para lavar 
a louça, pois isso é “serviço de mulher”, ao invés de mandar o filho, reproduz uma forma desigual 
de tratar o “feminino”, e isso é observado, em muitos lares brasileiros. Quando educamos nossos 
filhos para serem os “namoradores”, que “pegam” várias meninas nas festas e, antagônico a esta 
postura, impomos as nossas filhas que só namorem aos 15 anos, pois esta é a postura correta de uma 
moça “direita”, que sonha em se casar, estamos produzindo e reproduzindo preconceitos, 
reafirmando relações sociais de milhares de anos, que prestigiam o Homem e desvalorizam a 
Mulher.  

Nesta perspectiva, corroboramos o pensamento de Giddens (2005), quando este advoga 
que:  

 
Os papéis dos homens são, em geral, muito mais valorizados e recompensados que os 
papéis das mulheres: em quase todas as culturas, as mulheres carregam a responsabilidade 
principal de cuidar das crianças e do trabalho doméstico, enquanto os homens, nascem com 
a responsabilidade de sustentar a família. (GIDDENS, 2005, p. 107).  

 
Assim, observamos que sempre ocorreu, e ocorre, na sociedade humana a imposição de 

“papéis sexuais”, ou seja, o homem tinha, e tem, como “papel” o de ser o provedor, e seu trabalho é 
bem visto socialmente, sendo motivo de status, respeito; do outro lado, é “papel” da mulher ser a 
dona de casa, a que cuida das crianças, a que mantém a casa limpa, e, normalmente, suas tarefas 
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domésticas não são vistas como trabalho, não sendo, portanto, remuneradas. Além disso, é esperado 
da mulher que seja “[...] meiga, atenciosa, maternal, frágil, dengosa, e do homem, o que se espera, é 
que tenha força, iniciativa, objetividade, racionalidade” (FARIA; NOBRE, 1997, p. 11).  

A professora Alfa narra um episódio de sua vida pessoal que, consequentemente, afeta 
sua vida profissional, que elucida bem os parágrafos anteriores.  

 
Nessa época eu já atravessava a adolescência, e com ele outro compromisso, o noivado e 
com ele a certeza de que não voltaria mais a estudar [...] certamente esse foi um momento 
de transformação e acontecimentos marcantes, pois com menos de quinze anos de idade já 
pesava sobre mim a responsabilidade de dona de casa (ALFA, 2002, p. 09; grifos nosso).  

 
Essa “certeza” identificada no discurso desta docente afirma uma postura imperante na 

nossa sociedade: a mulher durante muitos anos deixou sua vida profissional de lado para cuidar da 
casa e dos/as filhos/as. Os homens detinham uma autonomia sobre suas esposas, muitas vezes 
impossibilitavam as mesmas de continuarem seus estudos, suas carreiras.  

Para explicar, ou mesmo justificar, as diferenças de papéis entre homens e mulheres, a 
desvalorização e o desrespeito contra a mulher, teorias foram criadas, e recriadas, para responder 
aos apelos de várias feministas, que lutavam pelas suas ideias, buscando a igualdade e lutando 
contra a disparidade nas diferenças.  

Entre as principais teorias que “explicavam” as diferenças no comportamento de 
homens e mulheres, e consequentemente, a desigual relação entre os mesmos, com o domínio do 
masculino, está a teoria das “diferenças biológicas”, defensora da tese de que são as diferenças 
biológicas, “[...] responsáveis por diferenças inatas no comportamento entre homens e mulheres.” 
(GIDDENS, 2005, p. 103).  

Divergindo contra esta tese, Simone de Beauvoir (1980), há mais de cinquenta anos, 
defendeu que “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, com esta afirmativa, a autora causou 
grandes abalos nas teorias que defendiam as diferenças naturais, salientando que não são as 
diferenças sexuais biológicas, responsáveis pelas desigualdades entre homens e mulheres, mas que 
estas são produtos sociais.  

 
É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a forma 
como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa 
sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada 
sociedade e em um dado momento histórico. (LOURO, 1997, p. 21)  

 
Diante desta abordagem, percebemos que o indivíduo não nasce homem ou mulher, mas 

que ao longo de sua formação, com base nos valores impostos pela sociedade em que este/a está 
inserido/a, ele/a vai se construindo e assimilando a masculinidade e a feminilidade, ou seja, ele/a vai 
se socializando com as diversas gerações, especialmente as pessoas mais velhas, e desenvolvendo 
sua identidade de gênero. Vale salientar aqui, que estes papéis sociais mudam com o decorrer da 
história, o que se esperou de uma mulher há 2.000 anos, é diferente, em partes, do que se espera na 
atualidade.  

Com base na autora citada anteriormente, analisa-se que a construção destas identidades 
não é estática, ou seja, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento, mas, pelo seu 
caráter instável, são passíveis de transformações, mudanças.  

A família é a primeira responsável pela educação de seus novos integrantes e pela 
transmissão de valores, e que estes, segundo ela, são os mais coerentes e ajustados perante a 
sociedade em que vivem, cabe ao novo ou a nova integrante, construir sua identidade baseada nos 
padrões que primeiramente sua família lhe impõe, que tem como parâmetro, grosso modo, os 
padrões definidos pela estrutura social em que vivem. Contudo, a sociedade não é e nunca foi 
estática, ela sempre esteve e está em constante transformação, ocasionando a quebra de parâmetros 
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e construções de tantos outros, por isso, as identidades sociais, sempre estiveram e estão em 
constantes mutações.  

No decorrer desta discussão sobre identidade de gênero, e sua forma de construção, 
compreendeu-se que foi por meio das lutas das mulheres, principalmente, que se iniciaram os 
primeiros estudos sobre a temática de gênero e sexualidade, pois nesse ínterim foram necessárias 
construções e desconstruções de paradigmas, de conceitos e teorias que explicavam/justificavam as 
relações de poder, desiguais, de homens sobre as mulheres. Foi necessário cunhar o termo gênero, 
para começar a desenvolver os primeiros estudos científicos sobre a temática, por isso, percebemos 
a importância de dissertar, aqui, um pouco sobre este importante conceito.  

O conceito de gênero está relacionado fundamentalmente aos significados que são 
atribuídos a ambos os sexos em diferentes sociedades. Homens e mulheres, meninos e meninas 
constituem-se mergulhados nas instâncias sociais em um processo de caráter dinâmico e contínuo. 
Questões como sexualidade, geração, classe, raça, etnia, religião, também estão imbricadas na 
construção das relações de gênero. (FELIPE; GUIZZO, 2008, p. 33).  

 
O conceito de gênero foi formulado se contrapondo à ideia de “essência natural” masculina 
ou feminina, afirmando que é nas relações sociais que se constroem o masculino e o 
feminino. Influenciam nas relações do gênero, outras concepções, ideias e conceitos, 
produzidos historicamente, que refletem a desigualdade social, não somente na questão da 
sexualidade, mas em uma amplitude muito maior.  

 
Este termo conceitua nitidamente o “ser mulher e o ser homem”, enquanto construções 

sociais, que têm como fundamento, os parâmetros estabelecidos pelo grupo social. Foi por esta e 
outras teses, que o conceito de gênero foi emprestado da gramática para “diferenciar a construção 
social do masculino e feminino do sexo biológico” (FARIA; NOBRE, 1997, p. 30).  

Com a formulação deste conceito, foi possível quebrar algumas dicotomias que 
dificultavam compreender as relações entre homens e mulheres na sociedade. Como outra 
contribuição, temos a defesa de que,  

 
As relações de gênero são hierárquicas e de poder dos homens sobre as mulheres. Essas 
relações de poder são as primeiras vividas por todas as pessoas e é com elas que 
começamos a apreender o mundo. Ou seja, a relação das pessoas com o mundo se inicia a 
partir dessas relações de poder e se reproduz no conjunto da sociedade e das instituições.  
Sendo assim, modificar essas relações implica uma nova correlação de forças, construída 
pela auto-organização das mulheres e mais favorável a elas. (Ibidem, p. 31)  

 
Diante desta análise podemos nos indagar: Como quebrar uma perspectiva 

preconceituosa construída historicamente, por quase todas as sociedades, onde a dominação 
masculina sempre prevaleceu sobre a feminina? Como equiparar as relações de gênero?  

Retrocedendo à história da humanidade, pode ocorrer que algumas pessoas afirmem que 
a mulher, na atualidade, tem os mesmos direitos que os homens, pois com as lutas pela igualdade de 
direitos, os objetivos foram alcançados por elas. Esta abordagem é um tanto verdadeira, pois 
realmente alguns poucos direitos foram alcançados pelas mulheres, que muitas vezes, derramaram 
seu sangue lutando pela igualdade de condições, mas, o que foi conquistado, por mérito das 
feministas, é inócuo se compreendermos a disparidade das relações dominantes que ainda 
prevalecem do homem sobre a mulher.  

É perceptível, se entendermos e aceitarmos a teoria de construção de gênero, que 
existem dois espaços que são de extrema importância na formação das identidades de gênero: a 
família e a escola. Deve-se esclarecer, aqui, que não são os únicos lugares que influenciam nesta 
socialização, mas, pelo seu poder de formação, tornam-se responsáveis por boa parte da educação 
do individuo. Como refletimos anteriormente, a família detém a maior influência na construção do 
homem e da mulher, pois transmite a estes os valores construídos socialmente, e que servem de 
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parâmetros para os meninos e para as meninas, e estes devem assumir seus papéis, como atores e 
atrizes, e atuá-los ao longo da vida.  

Esses papéis são tão “naturalizados” nas relações cotidianas que muitas vezes não são 
percebidos como forma de dominação e poder de um gênero sobre o outro, daí provavelmente o 
fato de que nos relatos de vida das educadoras nem sempre apareçam suas percepções de gênero e 
sexualidade. No entanto, o ocultamento dessas informações pode estar associado a outro fenômeno, 
a falta de visibilidade dessas questões nas discussões educativas e sociais de um modo geral, pois só 
recentemente esses fatores têm sido levados a sério nos cursos de formação de professores (as).  

Outra questão bastante explícita nos textos das educadoras são as dificuldades 
enfrentadas no início da carreira docente, especificamente quando narram a forma como foram 
recebidos/a na escola, tanto pelos/as alunos/as como pelos/as funcionários/as. Segundo elas essas 
manifestações de intolerância estavam associadas às suas etnias, raças, culturas e o lugar de onde 
vieram.  
 
CONCLUSÃO  

 
Evidenciamos que os/as educadores/as percebem a docência como uma missão e seu 

ofício como uma vocação, no entanto, de acordo com Nóvoa (2008) essa visão religiosa do ensino 
precisa ser superada, vez que esta prática deve ser entendida como uma profissão. É perceptível nas 
narrativas que a entrada no magistério não foi planejada, aconteceu de forma esporádica, por falta 
de opção e como a única forma de garantir uma melhor renda familiar e que há uma nítida 
associação da profissão professor/a com as características atribuídas culturalmente ao sexo 
feminino. Contatamos ainda que algumas docentes silenciam as questões relacionadas a sexualidade 
e as relações de gênero nas suas narrativas.  

Nos relatos dos memoriais percebemos a dificuldade do trabalho docente nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, ficando evidente que no período relatado os/as educadores/as 
detinham-se mais nos processos de memorização e não na construção do conhecimento. Não existia 
o diálogo entre educando e discente.  

De fato, os memoriais são fontes ricas de informação para a reflexão sobre os processos 
de ensino e de aprendizagem nas escolas do passado e da atualidade, a percepção dos/a 
educadores/as sobre sua formação escolar, especialmente a universitária, a atuação pedagógica e a 
escola. Podendo servir, então, como instrumentos importantes para alimentar novas práticas na 
pesquisa educacional.  
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RESUMO: Neste projeto nos propomos a analisar as principais características da formação escolar ofertada aos 
alunos das escolas públicas de ensino médio regular no Oeste Potiguar e sua relação com o mundo do trabalho existente 
na região. Com a reforma curricular do ensino médio proposto pelo MEC, em 1998, representado pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), ainda em voga para todo o país, o Estado assume a necessidade de 
uma formação escolar em nível médio que aproxime o aluno das formações gerais exigidas pelo novo mundo do 
trabalho: um ensino médio para a vida porque agora o mundo do trabalho e o mundo vivido exigem as mesmas 
competências e habilidades. Assim, faremos uma avaliação do nível de penetração dos pressupostos da reforma na 
formação desenvolvida nas escolas secundárias, detectando resistências, apropriações, rupturas e continuidades, 
percebendo quais as principais características dessa formação. Concomitantemente, faremos também um levantamento 
das demandas do mundo do trabalho existente na região de Mossoró no que concernem as ocupações, empregos e 
incorporação de novas tecnologias por parte das empresas, derivados do atual quadro de transformações. Como síntese, 
relacionaremos a exigência de formação para as atividades existentes e a formação propiciada no ensino médio regular. 
 
Palavras-chave: Ensino médio; Formação; Reforma Curricular.  
 
 
INTRODUÇÃO  

 
A partir de 1995, antes mesmo da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os estados do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Minas Gerais e de São Paulo, através de 
suas secretarias de educação, iniciaram, em algumas escolas, a implementação de um conjunto de 
reformas educacionais para o Ensino Médio que serviu de laboratório para a Reforma do Ensino 
Médio, proposta pelo MEC, em 1998, para toda a educação secundária brasileira (MAIA FILHO, 
2003).  

A disseminação oficial da reforma, no entanto, começa em 1996 com a já mencionada 
LDB e segue seu curso com a resolução 03/98, do Conselho Nacional de Educação, que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Depois da base legal, o MEC 
apresenta a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) como uma 
grande ferramenta para direcionar os novos rumos curriculares pretendidos pelas leis. Como baliza 
para o nível de incorporação dos pressupostos da reforma no aprendizado dos alunos, o então 
ministro Paulo Renato Souza, anuncia o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ferramenta de 
acompanhamento e avaliação do desempenho escolar ‘reformado’. E, para atender a necessidade de 
formação e capacitação de professores, técnicos, gestores e funcionários escolares, o governo 
apostou, de forma ampla, no uso da TV ESCOLA e, de forma pontual, em parcerias com as 
secretarias de educação estaduais que propiciaram encontros nacionais e regionais de capacitação 
formando multiplicadores por todas as regiões brasileiras.  
 Para somar-se ao currículo reformado, à avaliação de aprendizagem dos conteúdos e à 
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formação de professores, constava na proposta do MEC o incentivo à descentralização das decisões 
pedagógicas, administrativas e financeiras transformando as escolas em unidades semi-autônomas 
(BRASIL, 1999). Para esse escopo, do ponto de vista da gestão escolar, procurou-se incrementar o 
processo de participação da comunidade nas decisões escolares incentivando que as secretarias 
estaduais implantassem um sistema de escolha dos dirigentes escolares com a participação direta da 
comunidade. Foi nesse contexto que vários estados adotaram a eleição direta para gestores escolares 
e uma participação mais ativa dos conselhos escolares nas decisões administrativas e pedagógicas 
das escolas.  
 De antemão, do ponto de vista financeiro, a escassez de recursos quase que anulou qualquer 
avanço. Durante todo o processo de implementação da Reforma, seu financiamento se deu, quase 
que exclusivamente, por empréstimos externos e por projetos das secretarias de educação estaduais 
junto ao Ministério da Educação. Claro que isso, como assumido pela própria Guiomar Namo de 
Mello, do Conselho Nacional de Educação, relatora que concedeu o parecer favorável à proposta do 
MEC, foi o ponto mais delicado da proposta do MEC (MELLO, 1999). A justificativa teórica dessa 
reforma estava centrada nas dinâmicas transformações que a sociedade contemporânea vinha 
passando desde a década de 70 com a crise do modelo de produção Taylor/fordista (BRASIL, 
1999).  Assim, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a sociedade 
contemporânea, denominada por muitos de pós-moderna, firmada na técnica, na ciência e na 
informação exige uma escola de outro tipo: nos dizeres do MEC, plural e antenada com seu tempo 
(idem). Incorporando as análises de diversos autores contemporâneos, tais como KURZ (1993) e 
TOFLER (1980), a proposta vê a época atual hegemonizada pela chamada terceira revolução 
técnico-industrial, na qual os avanços da micro-eletrônica têm um papel preponderante, ocupando 
cada vez mais os espaços sociais, fato que foi se acentuando desde a década de 80.  

O discurso, em suma, decreta que a educação precisa responder urgentemente às 
demandas da denominada revolução da informática, que promove mudanças radicais na área do 
conhecimento. A escola, já nas próximas décadas, deve absorver as transformações capazes de 
atender aos novos pressupostos de seu tempo, desenvolvendo uma compreensão teórica renovada 
sobre o seu papel diante do atual paradigma, investindo na formação do novo perfil de que a 
sociedade e o mercado precisam para se desenvolver.  

Em pesquisa realizada em tese de doutorado pela UFPB, pode-se perceber, com 
diversos autores que estudaram a escola de ensino médio durante o mesmo período, como por 
exemplo, SANTOS FILHO (1993), KUENZER (2000) e (2002), OLIVEIRA (2001), VIANA 
(2001), KRAWCZYK E NORA (2001), ZIBAS E OUTROS (2002), LOPES (2002), AGUIAR 
(2003), MAIA FILHO (2004) e ZIBAS (2005), que a chegada das mudanças curriculares e das 
novas práticas de gestão trazidas pela Reforma do MEC e das SEDUCs, respondem a um momento 
histórico de discussão internacional sobre o papel do Estado nas políticas públicas e a possibilidade 
da escola formar para a adequação aos novos contornos da acumulação capitalista oriundos da crise 
de acumulação Taylor/fordista. E, em um nível mais específico, vêm como respostas à crescente 
demanda do Ensino Médio. Mesmo assim, as propostas vindas com a reforma do ensino médio não 
foram acompanhadas de uma política de financiamento que tanto viabilizasse a Reforma quanto 
pudesse apontar para uma recuperação do Ensino Médio, mesmo que no âmbito dos interesses 
reformistas do MEC, reabilitando-o da situação de precariedade em que se encontra (SANTOS 
2004).  

Da intenção oficial, do impresso na lei, para a sala de aula, os estudos já referidos 
demonstraram uma grande distância.  Por um lado, somente o discurso de transformações no mundo 
do trabalho que exigiria um aluno mais qualificado para atender aos novos postos de trabalho 
produzidos na sociedade contemporânea, na maioria das vezes, não foi suficiente para convencer a 
comunidade escolar da necessidade de formação para outro mundo, um mundo onde a técnica e a 
ciência têm um papel preponderante. Por outro lado, a falta de uma fonte estável de financiamento e 
a debilidade dos instrumentos de acompanhamento das diretrizes reformistas e de capacitação dos 
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docentes contribuiu para que, também de forma geral, as escolas (professores, gestores, alunos, 
comunidade) não reconhecessem na ação e na propaganda governamental uma perspectiva real de 
mudança da educação secundária. 
Vale salientar que, ainda baseado nos casos estudados, a realidade, no que se refere às ocupações 
para o aluno egresso do Ensino Médio, está muito longe da incorporação tecnológica do quadro 
discursado pela proposta oficial (SANTOS 2007). 
               Como apresenta Kuenzer (2000), a concepção totalitária da Reforma causa mal irreparável 
para grande parcela de jovens que não cabem dentro da lógica da acumulação flexível do capital: 
O tratamento não será suficiente para certas clientelas, para as quais o ensino médio é mediação 
necessária para o mundo do trabalho, nestes casos, condição de sobrevivência. Para atender às 
necessidades desta clientela, alguma forma de preparação para realização de alguma atividade 
produtiva deverá ser oferecida. Não fazê-lo significará estimular os jovens que precisam trabalhar 
ao abandono do Ensino Médio, ou mesmo à sua substituição por cursos profissionais, abrindo mão 
do direito à escolaridade e à continuidade dos estudos (p.17). 

Ao decretar o fim da escola dual, através da Reforma, o governo consegue aprofundá-la, 
deixando clara sua concepção de educação orgânica ao modelo econômico em curso, versão 
nacional do processo globalizado de acumulação flexível. 
Com essa análise, percebemos que a reforma nasceu viciada: a sua base teórica é frágil já que olha a 
realidade brasileira pelos binóculos dos grandes centros econômicos mundiais; e, ainda, não 
concatenou esforços para transformar sua proposta em realidade, já que ficou ausente uma base 
estrutural que viabilizasse sua implementação. 
Resistências, apropriações, readaptações, desconhecimentos, descasos, improvisos são as palavras 
que podem representar o que as escolas fizeram com a proposta oficial da reforma do ensino médio. 
Cabe-nos então perguntar:  

Que escola de ensino médio temos hoje, dez anos depois dos primeiros movimentos 
pela sua reforma? Que formação ela oferece? Qual sua relação com o mundo ao seu redor? Que 
mundo de trabalho existe aqui? Quais as tecnologias usadas no mundo do trabalho? Qual formação 
os empregos e/ou as ocupações exigem para quem os pleiteias? O que a escola sabe sobre esse 
mundo do trabalho? O que os alunos do ensino médio fazem/pensam em fazer para sobreviver no 
atual quadro? 

Para responder algumas dessas perguntas que vamos dar continuidade a estudos á 
realizados, entre 2008 a 20096.  A pesquisa Formação, ocupação e emprego na Região de Mossoró: 
a escola pública de ensino médio reformada e a inserção no mutante mundo do trabalho.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A Metodologia utilizada combinou vários métodos e técnicas, necessários à 
concretização dos objetivos do projeto. 

Então, usamos a pesquisa teórica visando fazer a discussão sobre as transformações na 
sociedade contemporânea e suas conseqüências para o mundo do trabalho atualizando, sempre, o 
“estado da arte” sobre o assunto. Concomitante, fizemos uma coleta de dados, pesquisa quantitativa, 
sobre os números de empregos formais na região de Mossoró, principalmente, nos órgãos 
(governantes e não governamentais) que copilam tais dados (como por exemplo: SINE- Sistema de 
Emprego e Renda, ACIM – Associação Comercial e Industrial de Mossoró, SEJUC – Secretaria do 
Trabalho, da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte, MET – Ministério do Trabalho e 
Emprego). As atividades econômicas informais que geram renda, entendidas por nós como 
ocupações, serão percebidas a partir de coletas de informações em entidades que as congregam em 
Mossoró (como a ASFEAM – Associação dos Feirantes, Camelôs e Ambulantes de Mossoró), 
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como também em organismo como o SEBRAE – Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno 
Empresário – que lidam com os pequenos e médios empreendedores, oferecendo capacitação e 
assistência legal, e á secretaria da cidadania da prefeitura de Mossoró que mantém um banco de 
dados sobre o mercado informal na cidade. 

Com os representantes dos mesmos órgãos citados acima, fizemos o levantamento do 
nível de incorporação tecnológica (automação, robotização, informatização) e, através de 
entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, incitamos a discussão sobre qual a formação escolar 
(principalmente no nível médio) que esse mundo do trabalho existente necessita. Como 
complemento, prevemos visitas em empresas (indústria, comércio e serviço) que despontem como 
representante da realidade de uso intenso de tecnologia. 

Da observação do cenário do mundo do trabalho em Mossoró e da análise dos dados 
obtidos, pretendemos traçar a relação entre formação escolar no ensino médio e as habilidades 
necessárias para inserção no mundo trabalho. 

Para percebermos a penetração dos pressupostos (aceitação, entendimento, apropriação, 
resistências, adaptações) da reforma do ensino médio nas escolas, primeiro, vamos utilizar o método 
de grupos de discussão. propomos dois grupos de discussão: um com professores do ensino médio e 
outro com alunos (ambos selecionados das quatro maiores escolas públicas de ensino médio de 
Mossoró). A vantagem do grupo de discussão é a facilidades de percebermos, durantes o processo 
de debates, as contradições entre os diversos pensamentos e atitudes (no caso, de professores ou 
alunos) existentes no ambiente escolar. 

Como complemento dos grupos de discussões, entrevistar os gestores escolares das 
mesmas escolas e os técnicos da secretaria de educação do Estado responsável pelo 
acompanhamento dessas escolas. 

Entendemos que tanto os grupos de discussão quanto as entrevistas com gestores 
escolares e técnicos da secretaria propiciará uma aproximação com a formação escolar ofertada no 
ensino médio. No entanto, para cercarmos mais o nosso objetivo, faremos um estudo relacional 
entre o currículo oficial dessas escolas e os pressupostos da reforma do ensino médio.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
A aproximação com as dez escolas de ensino médio em Mossoró nos permitiu construir 

uma análise inicial dessas instituições e chegar a alguns apontamentos que não estão ancorados 
somente em nossa opinião, mas principalmente no questionário semi-estruturado respondido por um 
componente do núcleo gestor de cada escola, bem como na leitura dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. O seguinte quadro resume as questões da “entrevista” e as 
respostas dadas. Em seguida fazemos uma análise diagnóstica sobre a atividade. 

 
 

Questões Posicionamento do Núcleo Gestor 

Processo de escolha do 
Núcleo Gestor? 

•Nove das dez escolas observadas tem eleições diretas. 
Apenas uma instituição passou pelo processo de 
estadualização, assim o diretor é o próprio dono do prédio.  

Formação profissional – 
qual a preocupação da 
escola com esse assunto? 
 

•Três escolas afirmam não se preocupar com a questão 
profissional e, sim em oferecer qualidade no ensino buscando 
o envolvimento dos alunos em atividades culturais. 
•Duas pensam em algumas possibilidades, mas ainda não tem 
nada concretamente. 
•Três afirmam que promovem conversas e fazem orientações 
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pedagógicas aos discentes sobre a necessidade de 
profissionalização para inseri-se no mercado de trabalho. 
•Uma possui um curso de secretariado integrado ao Ensino 
Médio.  
•Outras duas oferecem cursos de manicure, bordado, pintura, 
informática, biscuit, etc. Com uma taxa de 10,00 reais para a 
inscrição. O detalhe é que uma destas últimas, apesar de 
oferecer tais cursos, afirma não se preocupar com a questão 
profissional apenas oferece os cursos (que são voltados para 
toda a comunidade), por isso se encaixa também no primeiro 
ponto. 
 

Há alunos trabalhadores 
na escola? Se há quantos 
são? Existem atividades 
direcionadas a esse 
público? 
 

•Todas possuem alunos que trabalham, sejam em atividades 
temporárias ou não. 
• Não há um controle quantitativo desses alunos por parte das 
instituições, mas segundo os gestores, a grande maioria dos 
alunos trabalhadores estuda a noite. 
•Nove instituições não possuem atividades direcionadas a esse 
público, algumas delas são mais tolerantes em relação a 
atrasos e faltas dos discentes. Apenas uma afirma oferecer um 
curso de relações humanas (em que o aluno paga uma 
pequena taxa de inscrição) direcionado aos alunos do noturno, 
conseqüentemente trabalhadores. 
 

Há professores 
“capacitados” em áreas 
profissionalizantes? 
Quais? Quantos? Que 
áreas? 
 

• Quatro afirmam que não há; 
• Quatro afirmam que possuem professores capacitados nas 
áreas de Química, Física, Biologia, Matemática, Língua 
Portuguesa, etc. 
• Uma possui professores capacitados em secretariado. 
• Outra tem profissionais em cursos de primeiros socorros, 
acidentes domésticos e informática (Porém nessa instituição - 
CAIC- os cursos funcionam para toda comunidade que precisa 
pagar pelo serviço). 
 

A escola estabelece 
convênios ou parcerias 
com empresas? Quais? 

• Nove escolas afirmam ter parcerias ou receber solicitações 
de lojas, empresas que querem o histórico dos “melhores” 
alunos. Eis as mais citadas: IELL (5), Caixa Econômica (3), 
Petrobrás (3), SEBRAE (2), INSS, CCAA, bancos, SENAC, 
FUNGER, SESC. 
•Apenas uma escola afirmou que não recebe convites de 
empresas, e não mantêm nenhuma espécie de parcerias com 
outras instituições. 

 
 
 Ao analisar as respostas dadas, percebemos que precisamos de um estudo mais 

aprofundado nas escolas para compreendermos melhor sua realidade, no que diz respeito à 
formação oferecida aos alunos. Em seguida, fazemos a análise da fala dos gestores, que pode 
expressar ou não a realidade escolar. Vamos então aos aspectos das aproximações escolares: 
 O aspecto processo de escolha do núcleo gestor foi levantando por nós, como necessidade de 
conhecer a estrutura organizacional das escolas bem como seu processo de escolha de diretor, vice-
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diretor, coordenador financeiro e pedagógico.  
 Em primeira análise, nas observações realizadas, parece-nos que a questão profissional 

ou profissionalizante não é preocupação central na formação nessa modalidade de ensino e, quando 
o é, revela-se como mera formação técnica. Podemos dizer isso devido a ausência de um controle 
quantitativo dos discentes que trabalham e a falta de atividades direcionados a esse público, na 
maioria das escolas, revela uma não-intervenção pedagógica para o mundo do trabalho. 

A exceção pensamos nós, confirma a regra. A escola que “disponibiliza” um curso de 
relações humanas, o faz mediante a cobrança de uma taxa de seus interessados. Sendo assim, não 
está direcionado à maioria dos discentes e nem, tampouco, atende aos alunos em suas necessidades 
de formação básica, geral, como propõe o PCNEM, formando, quando muito, técnicos. Tal 
formação técnica contradiz a idéia primordial da formação geral, tecnológica – que possibilite 
capacidades gerais para a aglutinação de saberes visando à entrada no mundo do trabalho – contida 
nos PCNEM. 

Outra questão é a confusão entre a formação pedagógica disciplinar e a formação para o 
trabalho. Ao serem indagados sobre a existência de professores capacitados em áreas 
profissionalizantes, os gestores nos responderam que na instituição havia tais profissionais; porém 
as áreas apontadas foram às seguintes: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e Biologia. 
Percebemos que estes gestores confundiram formação profissionalizante com formação em 
disciplinas específicas.  
 
CONCLUSÃO 
 

 Buscamos por finalidade desenvolver de acordo com nossos estudos debates sobre a 
formação escolar no ensino e suas relações com o mundo do trabalho existentes na região de 
Mossoró. 

Apresentamos ainda, as transformações na sociedade contemporânea, principalmente, 
no que diz respeito à incorporação das novas tecnologias pelas empresas e suas relações com as 
modificações no mundo do trabalho e a crise do emprego, tomando como referência a realidade 
existente na região de Mossoró. Fomos entender a relação entre currículo do ensino médio com as 
necessidades (habilidades e competências) exigidas pelo mundo do trabalho existentes na região de 
Mossoró; Analisamos o nível de implementação/adaptação da reforma do ensino médio nas escolas 
públicas de ensino médio regular em Mossoró; Tratamos as novas formas de trabalho (emprego e 
ocupação), especialmente no que se referem a sua dimensão, suas características principais, seus 
limites e potencialidades, com relação à formação ofertada no ensino médio regular na cidade de 
Mossoró. 

Partimos da idéia de situações-problema como teoriza Felippe Perrenoud. Segundo 
Perrenoud, as situações-problema caracterizam-se por recorte de um domínio complexo, cuja 
realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar esquemas. (Perrenoud, 1997, 2000). 
As situações-problema estão presentes no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, bem como no 
cotidiano da pesquisa, mas nem sempre significam um problema, são apenas situações que nos 
retiram de nosso conforto ou equilíbrio cognitivo e nos fazem pensar, buscar alternativas, melhorar. 
Dessa forma temos sentido um pouco de dificuldades em entender alguns conteúdos, por isso 
estamos nos esforçando para compreender relações e vivências.  

Uma das situações-problema que temos contornado é o modo como algumas 
instituições escolares nos recebem: escutamos muitos “não posso”, “estou muito ocupado (a)”, “é 
melhor vocês irem para outra escola”. Entretanto contornamos essas situações: mostrando nossa 
carta de apresentação, nossos objetivos, doando às escolas exemplares do livro que embasa nosso 
projeto, mostrando que não temos intenção de atrapalhar a rotina das escolas, mas sim 
aproximarmos da realidade escolar, de analisar e entender de modo inicial a formação oferecida aos 
alunos do ensino médio regular em Mossoró. Conseguimos, assim, atingir nosso objetivo inicial. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EJA: RASTREANDO MATERIAIS DIDÁTICOS. 
 

Rossana K. Brito de S. Pinheiro1, Lívia Cristiana Costa Martins2 
 
 
RESUMO: Devido à necessidade de conhecermos e preservamos a Memória e a História da 
Educação de Jovens e Adultos em nosso estado, anelou-se a elaboração e realização do Projeto de 
Pesquisa que no momento apresentamos. O objetivo deste projeto é reconstituir parte da história e 
memória da EJA no Vale do Assu por meio dos materiais didáticos utilizados para este fim, entre 
1964 e 1984. Os trabalhos foram concentrados na prospecção de fatos históricos, na busca, coleta e 
ordenamento de documentos literários e didáticos, bem como na estruturação dos dados de 
pesquisa. Esse trabalho será realizado de forma articulada orientando-se pelos aspectos históricos e 
didático-pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos e pelo princípio da prática de pensar a 
prática, estimulando a atitude reflexiva e de pesquisa. Assim, a nossa metodologia utilizada contou 
com o suporte teórico-metodológico da história cultural (CHARTIER, 1990) e do paradigma 
indiciário de Ginzburg (1989). Rastreamos e identificamos o material didático utilizado na 
Educação de Jovens e Adultos das décadas de 1960, 1970 e 1980 nos acervos públicos e privados 
da região do Vale do Assu, classificamos o material e disponibilizamos as fontes materiais 
relevantes a memória e história da Educação de Jovens e Adultos norte-rio-grandese.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; História; Memória. 
 

                                                 
1 Doutora em Educação, docente do Departamento de Educação, Campus Walter Sales Leitão, UERN. E-mail:  
2 Discente do curso de Pedagogia, Campus Walter Sales Leitão, UERN. E-mail: liviamartins_jocum@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO: 

 

No ano de 2009 foi iniciada uma empreitada rumo às fontes historiográficas da 

educação.  O projeto intitulado Historiografia e Fontes da Educação do Rio Grande do Norte, 

coordenado pela doutora Rossana Pinheiro. O discente Aldamir Martins da Silva, sob orientação da 

professora, citada anteriormente, catalogou 68 trabalhos historiográficos da educação norte-rio-

grandense no município de Assu. Em um estudo preliminar foi percebido a diversidade que 

caracteriza esta produção: história das instituições educativas, história dos intelectuais, práticas de 

professores, ensino primário, política educacional e educação feminina. Mas se a presença de tantas 

temáticas importantes a compreensão desses fazer histórico, uma ausência chamou particularmente 

à atenção: a Educação de Jovens e Adultos. Apesar de configurar uma história rica e que perpassa 

todos os períodos históricos privilegiados pelos pesquisadores que compõe o levantamento (foi 

encontrado períodos que se estendem desde a colônia (FLORES, 2004 e SILVA, 2006) até as 

décadas mais recentes (SANTOS, 2002; SANTOS, 2006; COELHO, 2005) ou, ainda, o tempo 

presente) não há um único trabalho que se refira exclusivamente à história e/ou memória da EJA no 

Rio Grande do Norte.  

A partir do reconhecimento de que carecemos de uma política de resgate e preservação 

de dados históricos, com ênfase na pesquisa de acervo documental e no registro da memória oral, 

representada, no caso, pelos acervos de literatura e material didático, dispersos ou em vias de 

desaparecimento, e pelas lembranças daqueles que construíram a Educação de Jovens e Adultos no 

estado do RN, este pesquisador ensejou a idealização e elaboração do Projeto de Implementação 

do Núcleo de Referência de Educação de Jovens e Adultos: História e Memória – Rio Grande 

Do Norte, com apoio da Cátedra de Educação de Jovens e Adultos e da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), do ministério da Educação do Brasil (MEC). 

Em virtude de este projeto pesquisar a História e Memória da Educação de Jovens e 

Adultos no Rio Grande do Norte, assunto este que é de meu interesse, por sua importância na 

sociedade e por ser o universo do objeto de pesquisa de minha futura monografia, em outubro de -

2010, cursando o 2º período de Pedagogia no CWSL- Assu, deu-se a minha entrada no projeto, 

onde participei de vários estudos (CERTEAU, 2002; GINZBURG, 1989; LEGOFF, 1996) para 

assim compreender o trabalho realizado. 

Então, com os acontecimentos históricos da década de 1960 até 1980, período em que 

nosso país mergulhou em um governo militar ditatorial, e que resultaram no desaparecimento de 

textos, registros e obras literárias e materiais didáticos, houve o comprometimento do entendimento 
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da cronologia dos acontecimentos relacionados ao processo de alfabetização e educação de jovens e 

adultos no RN. É de interesse dos pesquisadores vinculado a esta instituição pesquisar, rastrear e 

coletar os materiais didáticos que foram utilizados para educar jovens e adultos na região do Vale 

do Assu, no período entre 1964 e 1985. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

 

Então o trabalho de campo que realizamos forneceu os indícios de como se organizou a 

educação norte-rio-grandese neste período da história do nosso Estado, assim no primeiro momento, 

buscamos fontes alternativas que pôde configurar a educação do período, para facilitar o 

esquadrinhamento do material de busca. Assim, a teoria histórica foi nosso lastro e os mecanismos 

de pesquisa historiográfica o leme neste mar incerto de fontes historiográficas da educação. Ainda 

mais, uma história da educação norte rio-grandense que se encontrava dispersa em diversos 

materiais e locais. Por isso, o nosso trabalho foi encontrar essa história dispersa e reuni-la sob a 

forma de um acervo material manuseável. A História Cultural e a sua aplicabilidade na análise 

historiográfica ofereceram o suporte teórico que complementa esta metodologia. Esta abordagem 

permitiu uma busca nas particularidades de cada configuração, na sua complexidade, nas suas 

tensões e nas suas permanências (CHARTIER, 1990), permitindo o uso de fontes menos 

convencionais.  

De fato, uma investigação sobre as pesquisas que pesquisam a história da educação 

norte-rio-grandese pode revelar esta educação com mais clareza para a atualidade. Uma constituição 

que será, ao mesmo, tempo individual e coletiva. 

Inquestionavelmente, o caminho que escolhemos sugeriu que as categorias de análise se 

organizassem classificando e delimitando o objeto em estudo. Pois, aqui trabalhamos com material 

didático, educação de jovens e adultos e o Rio Grande do Norte figurando também como índice de 

busca, de ordenação das fontes historiográficas. 

Portanto, este projeto considerou também os usos desse material pelos educadores na 

configuração posta. Por isso, foi importante realizar estudos prévios para apreensão da teoria que 

subsidiou a investigação, assim como o cenário educacional do período focado. A principio, o 

trabalho de campo teve início com o rastreamento de acervos públicos em busca de material da 

pesquisa, História da Educação do Rio Grande do Norte. Nesses acervos encontramos matérias das 

Escolas Radiofônicas, do MEB, algumas Cartilhas das aulas, material do Programa de Educação 

Política. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dia 09 de agosto de 1958 o jornal A República anunciou o funcionamento das primeiras 

Escolas Radiofônicas: 

 
HOJE INAUGURAÇÃO DA EMISSORA DE EDUCAÇÃO RURAL. 
Autoridades federais estarão presentes à solenidade – Presidente da República se 
fará representar pelo Dr. Victor Nunes Leal. [...] a inauguração da Emissora de 
Educação Rural, cujos estúdios localizam-se no edifício do Centro Social Divina 
providência. Será precedida de benção da Igreja. [...] (A REPÚBLICA, 09 de ago 
1958). 
 

As experiências da rádio-educação, particularmente as iniciadas pelo Pe. Salcedo na Colômbia 

vieram demonstrar mais uma função importante desta tecnologia: um material didático para 

Educação de Jovens e Adultos. 

Em 1953, no Rio de Janeiro, Mons. Salcedo, Bispo da Colômbia, veio proferir uma palestra 

sobre as Escolas Radiofônicas que já contabilizavam seis anos de funcionamento. A ação 

desenvolvida pela Igreja Católica Colombiana, antes divulgada somente em reuniões episcopais ou 

publicações religiosas, passam ao domínio público com reportagens nos jornais das cidades como 

evidenciamos n’A República do nosso Estado: 

 
Em 1947, na Colômbia, um sacerdote, que nas horas vagas era rádio-amador, 
foi nomeado Vigário de Sutatenza, pequena Paróquia de quase oitocentas 
almas, país montanhoso, sujeito à intempéries constantes, tinha o Pe. 
Salcedo (era o nome do sacerdote), dificuldades em manter contactos com o 
seu rebanho.( A REPÚBLICA – 16 de mar.1958) 

 

A partir deste movimento inicial surgiu a idéia de comunicar-se com os paroquianos através 

de uma pequena transmissora e da instalação de rádio-receptores em localidades afastadas. 

No entanto, Pe. Salcedo não se limitou apenas a isso. Como a grande maioria da população era 

analfabeta, passou a um projeto mais amplo: ensinar a ler e a escrever através do rádio. A 

experiência deu um resultado imensamente positivo e após sua efetivação em algumas 

comunidades, Sutatenza, onde teve início o trabalho, tornou-se um complexo radiofônico possuindo 

como sede principal um edifício de doze andares e várias emissoras: “Rádio Sutatenza, três estações 

, com 10, 25 e 250km., Rádio Belecito de 1 e Rádio Filial de Bogotá também de 1Kw e quinze mil 

escolas radiofônicas”(A REPÚBLICA, 1958). 
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Na sua viagem de 1957 por vários países da América, D. Eugênio Sales, Bispo Auxiliar de 

Natal e diretor-presidente da Emissora de Educação Rural, visitou a Colômbia e  conheceu o 

trabalho com as Escolas Radiofônicas, verificando in loco a experiência do Pe, Salcedo. Ao voltar 

ao Brasil, o presidente do SAR começa uma campanha para pôr em prática a experiência, 

procurando recursos e interesse nas comunidades rurais para este tipo de fazer educativo. 

Através de reuniões feitas nas comunidades por representantes da Emissora Rural de Natal3, a 

diocese podia perceber o futuro êxito do empreendimento. Muitas comunidades foram visitadas e a 

aceitação do projeto era imediata como pudemos perceber em várias reportagens d’A República, 

como esta: 

 
SÃO TOMÉ INTERESSADO NA EMISSORA RURAL 
Sábado à noite foi realizado no Centro Social uma reunião com as principais 
autoridades locais, onde houve uma explanação do que vem a ser as Escolas 
Radiofônicas. Em seguida estudou-se as possibilidades da localização das referidas 
escolas no município havendo a melhor acolhida por parte dos líderes de São 
Tomé.O projeto encontrou grande aceitação por parte de todos , ficando desde já 
ansiosos pelo breve funcionamento da Emissora Rural. (A REPÚBLICA, 11.03.58) 

 

As reuniões aconteciam com os diretores dos Centros Sociais, com os párocos e demais 

lideranças das cidades e também com a comunidade objetivando ouvir sugestões a respeito de uma 

programação de rádio que mais agradasse aos diversos tipos de ouvintes. Para isso eram realizados 

diversos encontros para a efetivação de um trabalho inédito do Brasil, em que uma organização 

radiofônica procurava saber diretamente do ouvinte, seus programas preferidos.  Este aspecto 

encontrado nos documentos pesquisados suscitou nossa curiosidade por que, embora se tratando de 

uma rádio rural educativa, existia uma preocupação pedagógica em seduzir os estudantes das 

Escolas Radiofônicas no sentido de enxertar também uma programação variada e agradável aos 

ouvintes/estudantes.  

 

CONCLUSÃO 

O Movimento de Natal foi fruto do assistencialismo tradicional se propondo a melhorar o 

mundo social de que era parte em “uma visão cada vez mais ampla e integrada dos problemas 

sociais e do processo de desenvolvimento sócio-econômico” (CAMARGO, 1971, P.67), o que 

levou a Arquidiocese de Natal a realização de vários programas de ação não apenas no campo 

religioso, mas também na valorização humana em sentido global. Configurou-se como um 

empreendimento de atividades sócio-políticas que teve seu início em meados da década de 40, 

                                                 
3 Mesmo antes de ser inaugurada a Emissora, as pessoas envolvidas no projeto já trabalhavam em prol do 
empreendimento captando recursos ou avaliando a viabilidade do projeto. 
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marcada na cidade de Natal pelos efeitos de uma guerra que promoveu uma mudança de valores e 

de costumes, abalando a estrutura tradicional e aumentando o índice de desemprego, prostituição, 

delinqüência juvenil e formação de favelas em conseqüência da migração de origem rural em larga 

escala. Nesse contexto, a Igreja Católica assume um caráter emergencial atendendo às necessidades 

mais imediatas da situação sem ter ainda o caráter educacional e instrumental que irá adquirir nos 

anos posteriores.  

Como vimos o rádio era o meio de comunicação de massa que mais se difundiu na primeira 

metade deste século. Com uma função inicial meramente comunicativa, o rádio foi ganhando 

proporções até receber o status de comunicador em todas as áreas. A programação da Rádio 

Nordeste saia no jornal oficial do Estado todos os dias e penso que esta funcionasse como uma 

aglutinadora de idéias que rapidamente se difundiam pelas cidades. E a Igreja Católica também 

figura como uma das protagonistas da história do rádio. 

As Escolas Radiofônicas figuram entre os vários projetos da arquidiocese de Natal que 

visavam integrar o homem do campo no desenvolvimento nacional, modificando sua mentalidade e 

seu modo de agir dentro da sua comunidade. Mas estes novos modelos não tiveram tempo de 

amadurecer. A maioria deles foi criado em fins de 1950, colocado em plena atividade no início da 

década de 1960 e desencorajado a partir de 1964.  

 A Igreja Católica Romana não pôde ir muito além da sua atuação nesse projeto, sob risco de 

ir contra suas milenares verdades irrefutáveis. O material que utilizamos para a construção deste 

texto, nos fez perceber a existência de um paradoxo dentro desse movimento que, apesar de ficar 

conhecido como original e de ter pretensões  de transformar a sociedade, não concordava em 

modificar as relações de produção vigente, não só não concordava, mas nem sequer discutia, 

possibilidade de transformação nas relações de produção vigente. As estruturas não deviam ser 

modificadas, apenas reformadas. 

O fato é que a Igreja abraçou o desafio e agiu de maneira nova e progressista, em vez de reagir 

cegamente condenando toda mudança como perigosa e comunista optaram pela mudança de 

maneira extremamente ativa até que o golpe tornou impossível a manutenção de seus programas tais 

como haviam sido idealizados. O que teria acontecido se não tivéssemos tido esta ruptura? Nunca 

saberemos e talvez seja nisso que reside a ventura de buscar. 

Portanto, o projeto executado pela Igreja de Natal na década de 1960, através da Emissora de 

Educação Rural e das Escolas Radiofônicas, comporta em si um movimento contraditório em que se 

por um lado existiu interesse em um programa anti-protestante, anti-comunista, objetivado somente 

a revitalizar o poder e a influência de uma instituição milenar, por outro promoveu algumas 
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mudanças na estrutura social da época, levando informação e formação aos recônditos mais 

afastados do nosso Estado. 
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IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE “ARQUIVOS” E FONTES PARA A 
HISTÓRIA DE ASSÚ 

Técia Gardênia de Sousa Pinheiro;1Roseleide Vitorino da Silva;2Marcelo Vieira 
Magalhães3 

 

RESUMO: O projeto objetivou identificar e catalogar arquivos e fontes primaria existentes no município 
de Assú/RN para a pesquisa histórica. Essa documentação contribuirá para a construção de memória e 
identidades locais. O trabalho se desenvolveu nos espaços que possuem arquivos e/ou documentos 
durante o período de agosto 2010 a julho de 2011, nos locais correspondentes ao Fórum Municipal, a 
Casa Paroquial, a Secretaria de Administração Municipal e DNOCS, incluímos também a identificação de 
arquivos particulares como o jornal da Tribuna do Vale. Para a realização do projeto utilizamos leituras 
teóricas de autores e pesquisadores que trabalham diretamente com arquivos e fontes de pesquisa e 
memória local. Usamos fichas elaboradas, tanto para diagnóstico, como para catalogação. Durante os 
meses correspondentes ao projeto, foram realizadas visitas as instituições e conversas com os 
responsáveis pelos arquivos visando apresentar o projeto e posteriormente diagnosticar as fontes 
documentais.  Iniciamos a catalogação dos documentos no arquivo do Fórum devido a possibilidade de 
incineração de alguns processos. O trabalho focalizou catalogar todos os processos existentes nesse 
arquivo, no entanto devido a vasta documentação não será possível no momento, e por ser dividido em 
varas, iniciamos na Vara Criminal . Até o momento catalogamos cerca de 1035 processos, que acordo 
com sua tipologia temos desde queixa crime a inventários, inquéritos policiais, e outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos; Fontes históricas; Memória local. 

 
INTRODUÇÃO 

O projeto de Identificação e catalogação surgiu a partir de uma constatação feita 

pelo professor Marcelo Vieira Magalhães, do departamento de História da UERN de 

Assú, onde a pesquisa histórica realizada para os trabalhos monográficos do curso de 

História sofria de uma carência no que diz respeito às fontes primárias, dificultando 

assim, a realização das pesquisas para a história local feita por alunos, professores e 

pesquisadores.  A suposta falta de documentos foi sendo desconstruída a partir de uma 

nova matriz curricular, que entre seus estágios, um em espaços não escolares, tendo 

como foco: 

“as casas e espaços de memória; museus, arquivos públicos (câmaras 

municipais, fóruns, delegacias, colégios) e privados (cartórios, coleções 
                                                             
1  Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Assú. E-mail: 
tecia_sousa@hotmail.com  

2  Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Assú. UERN. E-mail: 
safirose2009@hotmail.com 

3  Mestre em História, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, 
Campus Assú. UERN. E-mail: mvieiramagalhaes@hotmail.com  
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particulares, bibliotecas temáticas particulares, sindicatos, associações, 

clubes, álbuns fotográficos), arquivos de órgãos políticos e 

administrativos; patrimônio edificado; memórias de grupos e/ou 

agrupamentos sociais, arquivos de jornais e rádios...”(PPC do curso de 

História, 2008). 

E como finalidade: 

 “promover o contato profícuo dos alunos em formação profissional com 

essas casas e espaços de memória com o fim de prepará-los para a 

dimensão local da história no ensino. Isso promoverá certa independência 

quanto a rarefação e mesmo ausência de material didático adequado a 

essa demanda escolar. ( PPC do curso de História, 2008) 

 A necessidade gerada pelo novo estágio obrigou os supervisores a buscarem 

locais e documentos para a realização deste. A grande surpresa foi o encontro não só de 

espaços onde o estágio poderia ser realizado, mas a grande quantidade de documentos 

históricos abandonados em estantes e salas nestes locais, sem nenhum tratamento ou 

organização, salvo raras exceções. 

Diante disso, o projeto de catalogação promove(rá) a oportunidade de novas 

descobertas, facilitando aos pesquisadores, professores e alunos do curso de História, 

mas também do ensino básico, encontrar locais que favoreçam sua pesquisa, pois de 

acordo com Nascimento (2007) “Trabalhar com fontes primarias possibilita ao 

professor de história a oportunidade de trazer para os alunos a compreensão dos 

sujeitos históricos, a realidade e as formações sociais em seu devido tempo e lugar”. 

Dentre os espaços que dispõe de documentos históricos, podemos citar o as 

instituições públicas: DNOCS, o Fórum, a Secretaria Municipal de Administração e o 

Centro Clínico (municipal). A Casa Paroquial e o Jornal Tribuna do Vale correspondem 

aos espaços privadas. 

                No arquivo do DNOCS encontramos documentos referentes á biografia do 

engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves4, aos estudos do projeto para aproveitamento 

do Baixo Assú, assim como relatórios referentes a viabilidade desse Projeto. Consta 

                                                             
4
 Nome dado a Barragem construída na região do Vale do Assú entre os anos de 1979 e 1984. 
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ainda, volumes que apresentam os estudos de controle dos impactos ambientais e de 

aproveitamento múltiplo do reservatório, levantamentos básicos das áreas diretamente 

afetadas, elementos sociais do meio ambiente, prognóstico das condições emergentes, 

impactos sobre os elementos biofísicos e sociais do meio ambiente, planos de atuação, 

plano de recenseamento da população e de relocação da infraestrutura regional, minuta 

do relatório final e gerenciamento da transferência da população afetada pela formação 

do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves.  

No Fórum da cidade, temos milhares de processos nas varas Criminal, Cível e 

Vara Especial, as quais detalharemos mais adiante. Na Casa Paroquial encontram-se 

livros tombos do século XVIII, XIX e XX, registros de batismos, de óbitos e 

casamentos dos séculos XIX e XX. A Secretária Municipal de Administração dispõe de 

livros de registros administrativos do início do século XX, exemplares do Diário Oficial 

das décadas de 1980 e 1990, além de prontuários correspondentes ao antigo Hospital da 

Cidade.  Já no Centro Clínico são encontrados prontuários e fichas de acompanhamento 

dos pacientes. E na Tribuna do Vale encontramos jornais editados a partir de 1988. 

Diante disso o projeto teve como objetivo identificar a existência dos arquivos e 

fontes, assim como catalogar os documentos existentes na cidade elaborando um guia 

com breve histórico das instituições.  

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto iniciou-se com a leitura e discussão de textos teóricos sobre arquivos, 

pesquisas em arquivos e manuseio de documentos. Essas leituras facilitaram a 

compreensão e nos ajudaram no desenvolvimento do projeto. O passo seguinte foi a 

criação de ficha de diagnósticos para avaliar as condições dos arquivos e dos 

documentos lá existentes. Na ficha constam os elementos a serem observados, tais 

como: descrição das condições do arquivo, seu estado de conservação, características do 

documento, tipologia e outras observações se necessário.  

 Após a confecção das fichas fez-se necessário percorrermos os arquivo da cidade 

para encontrarmos seus respectivos responsáveis, para que pudéssemos apresentar o 

projeto, com o intuito de solicitar permissão para acesso aos arquivos. Nessa ocasião foi 

mostrado aos gestores os objetivos e as metodologias a serem empregadas, assim como 

os possíveis resultados objetivando fazer com que esses espaços possam contribuir para 
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a memória e a identidade local, pois muito é a quantidade de documentos históricos 

existentes e considerados sem valor por seus gestores. Porém, para nós historiadores, 

consideramos importantes os documentos para a construção da memória local: “A 

história se faz com uma infinidade de papéis cotidianos (documentos), inclusive com os 

do dia-a-dia administrativo, além de fontes não governamentais. As informações 

rastreadas viabilizarão aos historiadores visões gerais ou parciais da sociedade” 

(BELLOTTO, 2004).  

Seguiu-se visitando esses espaços e diagnosticando suas condições: iluminação, 

umidade, armazenamento dos documentos (caixas, estantes), assim como sua 

organização. A existência ou não de pessoal especializado e de espaço adequado para 

pesquisa. 

Optamos por iniciar o trabalho pelo fórum da cidade, o motivo estava 

relacionado a grande quantidade e variedade de documentos, assim como pela ameaça 

de descarte destes,  Pinsky (2009) lembra que “a importância dos arquivos judiciários 

para a pesquisa histórica é bastante evidente, apesar do descaso com que o Poder 

Judiciário insiste em tratar os acervos que acumulou ao longo do século”.  

Ao iniciar a catalogação no fórum da cidade observamos a necessidade de 

aprimoramento da ficha fazendo com que ficasse mais dinâmica para a catalogação dos 

documentos.  

 No fórum encontramos milhares de processos que servem de fonte para a 

história local, pois Grinberg (2009) nos mostra a importância dessa documentação para 

o historiador, já que utilizamos processos crimes como fonte para análise histórica, 

“com o objetivo de compreender melhor as relações entre agentes sociais de outras 

épocas e sociedades, ou ainda, para estudar a própria justiça e seus agentes em diversas 

temporalidades”.  

O local reservado para o arquivo no fórum é dividido em cinco Varas, desde a 

Criminal passando pela Cível até a Especial. São pequenos espaços onde os processos 

se misturam a objetos diversos como balões para decorações de festas juninas, pneus 

velhos, CDs, material de apreensões e de roubos. Dificultando o armazenamento e a 

conservação dos processos. 

Como já mencionamos, nossa pesquisa foi realizada na Vara Criminal, iniciando 

com as identificações da sala, estantes, prateleiras e caixas. Os processos nessa Vara 
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estão arquivados em estantes guardados em caixas plásticas e de papelão. Foram fixadas 

tarjetas adesivas identificadas com numerações para facilitar o acesso às futuras 

pesquisas.  O arquivo não possui boa ventilação nem iluminação apropriada e tão pouco 

espaço para acomodação de pesquisadores que queiram buscar fontes para sua pesquisa. 

Muitos desses processos estão guardados em caixas de papel, onde seria adequado o 

armazenamento em caixas de plástico evitando dessa forma a proliferação dos cupins e 

traças nos documentos. Na Vara criminal foram encontrados processos que 

correspondem ao início da segunda metade do século XIX (1859). Entre outros 

documentos já identificados (1897-98) encontramos inventários e queixas crimes e 

processos que datam do início do século XX (de 1906 e 1914). No decorrer do projeto 

foram catalogados também documentos sobre defloramento, ações penais e inquéritos 

policiais, e ainda fontes sobre crimes com armas de fogo e armas brancas (peixeiras, 

canivetes, pedaços de madeira), crimes contra a mulher (estupro, espancamento), crimes 

de contravenção (jogo do bicho) e execução fiscal, entre outros.  

Temos o projeto de Catalogação como uma pesquisa quantitativa, pois tentamos 

catalogar o maior número de documentos possíveis, mas ao mesmo tempo nossa 

pesquisa observa a qualidade dos documentos que vão desde Inquéritos Policiais a 

Inventários, execuções fiscais, lista de eleitores e outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto pesquisa de catalogação gerou uma série de atividades ligadas á 

arquivos e documentos. Podemos citar o convite feito pelo Departamento de História 

para apresentarmos o projeto aos discentes em uma aula inaugural realizada pelo no 

início do semestre letivo 2011.1, para que os mesmos pudessem conhecer os projetos 

realizados pelo departamento. Em meio a essas atividades, destacamos o “Fórum de 

Debates” realizado no período de 28 à 30/03/11, com o tema: Preservação de fontes e 

arquivos para a história potiguar. Uma reflexão sobre a memoria histórica e o fazer 

historiográfico.  Nesse evento reunimos pesquisadores dos quatros cursos de História 

das Universidades públicas do Rio Grande do Norte, entre eles estão: o idealizador do 

Projeto o Professor Ms. Marcelo V. Magalhães/UERN-Assú, Prof. Esp. Marcílio Lima 

falcão/Campus Central da UERN, a Profa. Dra. Fátima Martins Lopes/UFRN, Prof. Dr. 

Muirakytan R. de Macedo/UFRN-Caicó. Recebemos também nessa ocasião um 
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representante do Ministério Público, o promotor de justiça João Batista Machado 

Barbosa, para dialogar com os gestores dos arquivos sobre a necessidade e 

obrigatoriedade de preservação dos seus acervos. 

Dando continuidade as atividades, participamos da I Semana de História na 

cidade de João Câmara idealizado pelo Núcleo Avançado-UERN, apresentando o 

Projeto de Identificação e Catalogação no Grupo de Trabalho O historiador e suas 

práticas: usos, diálogos e interpretações de documentos. Ainda como desdobramento 

do projeto, tivemos a oportunidade de conhecer o LABORDOC da UFRN-Caicó, 

coordenado pelo departamento de História daquele campus. O laboratório tem um 

arquivo de documentação, onde digitalizam documentos histórico com um equipamento 

de baixo custo, porém bastante eficiente. A experiência do LABORDOC está sendo 

lavada para o Departamento de História de Assú que em breve constituirá o seu Centro 

de Documentação e disponibilizará de um equipamento semelhante. Atualmente, este, 

está sendo modernizado pelos professores do IFRN de João Câmara, num acordo 

informal de cooperação entre o coordenador do nosso projeto e professores daquela 

instituição. Depois de aperfeiçoado, o equipamento será montado e utilizado pelo 

departamento de História de Assú. O projeto ainda pode possibilitar um acordo formal 

de cooperação com o Departamento de História da UFRN, onde poderemos utilizar um 

sofisticado scanner de mesa, recentemente adquirido por aquela instituição, para 

digitalizar os documentos encontrados na cidade de Assú.   Atualmente aguardamos a 

visita de membros daquele departamento para discutirmos os termos. 

Dentro das propostas do projeto estão a criação de um guia para facilitar 

e/ou orientar os pesquisadores aos arquivos da cidade e ainda a criação de um vídeo 

educativo que não foi realizado em função da greve do corpo docente da UERN. 

 Com todas as limitações orçamentárias, mas também a falta de local 

adequado para realizar os trabalhos, assim como a dificuldade de ler a documentação, 

que é majoritariamente manuscrita, o que dificulta a agilidade dos trabalhos, 

conseguimos catalogar 1035 processos na Vara Criminal. 

CONCLUSÃO 

 A realização deste projeto enfrentou diversas dificuldades. A falta de recursos 

para aquisição de material básico, como luvas, máscaras, lupas, verbas para xerocar as 

fichas confeccionadas, deslocamento, obrigando o coordenador a dispor de seus 
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recursos para o andamento do projeto. Falta de espaço adequado para a catalogação nos 

locais de arquivamento. Atraso de pagamento da bolsa PIBIC/UERN, o que dificultava 

o deslocamento de uma das bolsistas (PIBIC/UERN), moradora de outra cidade. Por 

outro lado tivemos um ganho qualitativo para o curso de História de Assú refletido a 

partir da catalogação desses mais de mil documentos, que já podem ser disponibilizados 

aos discentes, gerando trabalhos de pesquisa; a “aquisição” do equipamento de 

digitalização que possibilitará o acesso de pesquisadores ás fontes copiadas sem que 

estes entrem em contato direto com os papéis, nem sempre em estado de conservação 

permissivo 
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LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE CONCEPÇÕES? QUE PRÁTICAS? 

 

Taiara Ítala da Silveira Pinto1; Andressa de Melo Duarte2; Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro3
 

 
 

RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo investigar as concepções e práticas de leitura que permeiam o fazer 
pedagógico na Educação Infantil. A pesquisa foi realizada através de um levantamento teórico reportando-se a autores 
como: Ferreiro, Solé, Braggio, Demo, dentre outros, e de uma pesquisa empírica, realizada através de observação 
durante 02 meses, nas salas de aula do último nível da Educação Infantil, em 02 (duas) escolas da rede municipal de 
ensino, nos municípios de Mossoró/RN e Apodi/RN. Os resultados evidenciaram que em uma das escolas, as crianças 
possuem em sua rotina o momento da leitura e se encantam com esse momento, mas o seu repertório apresenta-se 
limitado em função das práticas de leituras disponibilizadas nesse nível de ensino, e ainda, que as práticas realizadas 
têm partido do pressuposto de que as histórias devem ser contadas e não lidas para que haja compreensão e interesse. 
Na outra escola, percebeu-se a ausência cotidiana da leitura, em especial a literatura infantil, na rotina da professora e o 
pouco uso de textos variados em sala de aula. Constatou-se a necessidade de uma maior compreensão teórico-
metodológica sobre a importância da leitura prazerosa e diversificada e de metodologias que favoreçam o gostar de ler 
presente e no devir das crianças nos anos escolares subseqüentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Fazer pedagógico; Leitura. 

 
 
 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho aborda estudos e discussões acerca da leitura na Educação Infantil, 
enfocando quais concepções e práticas de leituras se fazem presentes na rotina de 02(duas) salas de 
aula desse nível de ensino, em 02(duas) escolas da rede municipal de ensino. A opção pelo tema 
“leitura” foi suscitada na vivência do Estágio Supervisionado I do Curso de Pedagogia, que 
aconteceu no ambiente da Educação Infantil, onde foi possível identificar que a prática da 
professora parecia não se aproximar das perspectivas teórico-metodológicas que entendem a leitura 
e a escrita em sua natureza social e como um processo de construção do sujeito na interação com 
outros sujeitos e com os signos de comunicação que permeiam as práticas sociais de uso da língua.  

Enfocamos a importância das práticas de leitura no ambiente da Educação Infantil, 
considerando que essa modalidade de ensino é a primeira etapa da educação básica e se 
constitui em uma base inicial para a formação de leitores competentes.   

São pontos de questionamentos e reflexão nesse trabalho os seguintes aspectos: 
quais estratégias de leitura o professor utiliza em sua aula? Qual a importância da leitura na 
Educação Infantil? Que concepções e que práticas contribuem com a apropriação prazerosa da 
leitura?  

É de total relevância a contribuição desse tema para a prática docente do profissional da 
área de educação, mais precisamente do pedagogo que lhe compete à docência dessa modalidade de 
ensino - Educação Infantil-, sendo essencial para o professor acrescentar conhecimentos de leitura 
em sua prática pedagógica, fazendo de seus alunos leitores autônomos e críticos aptos para 
desempenhar seu papel de cidadão na sociedade.  
                                                           
1Discente do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: taiara_silveira@hotmail.com 
2 Discente do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: andressa.duarte@yahoo.com.br 
3 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus 
Central, UERN. E-mail: mayra.r@uol.com.br 

Anais do VII SIC 529

ISBN: 978-85-7621-031-3

mailto:taiara_silveira@hotmail.com
mailto:mayra.r@uol.com.br


 

Diante do exposto, construímos o percurso teórico-metodológico desse trabalho a partir 
da seguinte estruturação: definição do conceito de leitura; tipos, funções e estratégias utilizadas 
pelas crianças da Educação Infantil, a partir de abordagens da literatura especializada; discussão das 
percepções e práticas de leitura realizadas na rotina, a partir do diálogo reflexivo entre a pesquisa 
empírica e o referencial teórico estudado; e por fim, as considerações e contribuições construídas 
sobre o tema pesquisado. 

O percurso construído nesse trabalho nos levou a inferir que o professor de Educação 
Infantil deve estar preparado para uma prática diária com a leitura, oferecendo condições de 
desenvolvimento do letramento das crianças, tornando sua prática educativa mais que uma arte de 
contar história somente. É necessário considerar a leitura como um todo, atribuindo uma prática de 
aprendizagem que considere também todo o contexto em que este aluno está inserido. 

 

METODOLOGIA  

 

Utilizou-se como procedimentos metodológicos em um primeiro momento a leitura de 
teóricos que dariam embasamento ao trabalho, e no segundo momento a realização da pesquisa 
empírica onde foi possível realizar a observação e a construção do diário de campo a respeito da 
rotina didática realizada pelas professoras em suas salas de aula nas escolas 1 e 2 respectivamente, 
com o intuito de obter informações sobre a freqüência e a qualidade dos portadores de textos e qual 
a função da leitura nas práticas pedagógicas da Educação Infantil. Essa preocupação parte do 
pressuposto de que no processo de formação inicial em Pedagogia, somos instigados a pensar 
práticas de leitura e escrita que favoreçam o prazer pela leitura e a ativação de hipóteses na criança 
sobre a melhor forma de comunicação desse sistema. 

 As observações foram realizadas em duas escolas da rede municipal de ensino, sendo 
que a primeira se encontra na cidade de Mossoró/RN e a segunda em Apodi/RN. A observação, que 
teve duração de dois meses, um mês em cada escola, foi sistematizada com a construção de diários 
de campo onde se detalhava a rotina das salas de aula e consequentemente, se identificava os 
momentos de leituras presentes nos espaços das salas de aula do último nível da educação infantil 
das respectivas escolas. 

A escola 1 que se encontra na cidade de Mossoró, é de médio porte, nela funciona 5 
salas de aula, que abrange desde a Educação Infantil até 3º ano do ensino fundamental menor. A 
sala de aula observada tem uma professora graduada em pedagogia pela Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte - UERN, especialista em inclusão na sala de aula, leciona há 18 anos e atua na 
Educação Infantil há 15 anos. Nessa sala de aula estão matriculados 25 alunos.  

 Já a escola 2 que se encontra na cidade de Apodi, também é de médio porte, mas tem a 
orientação de duas professoras, uma é formada em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - UERN, e especialista em psicopedagogia por uma faculdade particular, e a outra 
é formada em ciências sociais também pela UERN, as duas professoras são concursadas e lecionam 
na Educação Infantil, a primeira há 15 anos e a outra há 08 anos. A sala tem 26 alunos matriculados, 
mas a freqüência é de 17 a 21. As crianças são de classe média baixa e segundo as professoras, não 
tem muito o acompanhamento dos pais. Em média podemos afirmar que a sala possui uma 
professora para cada 10 alunos, realidade razoável para o contexto das escolas locais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Diante do fato de que a maioria das crianças das duas escolas observadas é de origem 
humilde e que as salas são compostas em média por 23 crianças, indagamos se essa quantidade de 
crianças não acaba sobrecarregando a professora que é responsável pela formação de todas elas. 
Pois como a maioria das crianças é de origem humilde, isso nos leva a inferir que a escola é um 
espaço privilegiado para o contato mais freqüente e sistemático com os livros. 

Os materiais de leitura que se encontravam na sala de aula da escola 1 em Mossoró 
eram bem variados: contos de fadas, livros contendo apenas imagens, livros em auto-relevo, obras 
de Ziraldo, Eva Furnari entre outros, porém pouco se percebeu a utilização dessas obras durante as 
aulas, ficando a leitura centralizada nos contos de fada (Tabela 1), o que acaba limitando os 
conhecimentos de leituras que poderia perpetuar o aprendizado das crianças e assim aumentar seus 
conhecimentos a respeito dos variados gêneros textuais, como coloca o RCNEI (1998, p. 133) “as 
crianças tem de participar de situações de leitura de diferentes gêneros feita pelos adultos, como 
contos, poemas, parlendas, trava-línguas e etc.”. 

 Apesar da excelente intencionalidade na prática da professora, tínhamos a impressão 
que se as leituras extrapolassem o universo dos contos, seriam criadas mais situações de interação 
entre as crianças e, conseqüentemente, elas expressariam mais as suas opiniões e hipóteses. Silva 
(1998, p. 15) fala que: “no bojo das condições de trabalho e de ensino deveriam entrar, também, as 
condições para o acesso aos livros e para a realização de leituras diversas”. 

È fato que as crianças por estarem na fase mágica, se encantam com os contos de fadas 
adentrando no mundo do imaginário e da fantasia. Porém, nos questionamos se a repetição de 
histórias não limita a capacidade de abstração e da própria dimensão do imaginário e da fantasia da 
criança, já que outras histórias e gêneros literários estão presentes no acervo da escola e poderiam 
ser lidos cotidianamente. 

Com o auxílio dos diários de campo escritos a partir das observações à sala de aula 1 e 
de conversas com a professora, percebemos que esta descreve a leitura como: “uma ferramenta que 
deve levar as crianças à aprendizagem de novos conhecimentos, sendo que o ensino da leitura tem 
de ser uma tarefa diária na educação infantil, por se tratar de lidar com crianças que estão tendo 
contato com o mundo letrado nos primeiros meses de vida”. Por isso se faz importante a existência 
de uma rotina bem planejada nas salas de aula como coloca Barbosa (2006. p. 34) quando diz que:  

   
A importância das rotinas na educação infantil provém da possibilidade de 
constituir uma visão própria como concretização paradigmática de uma concepção 
de educação e de cuidado. É possível afirmar que elas sintetizam o projeto 
pedagógico das instituições e apresentam a proposta de ação educativa dos 
profissionais.  

 

Uma rotina bem planejada não se resume apenas a repetição de atividades sem 
planejamento e criatividade em suas execuções. O ensino da leitura na sala de aula da escola 1 
observada geralmente ocorria da mesma maneira, a professora colocava as crianças em círculo, lia a 
história para turma e perguntava se gostaram. Mas a maioria das histórias não se encontra 
relacionada com o cotidiano das crianças da sala, como presenciamos em uma leitura de uma 
história dos animais que falava em uma joaninha e as crianças indagavam a professora sobre o que 
era esse animal. E como a professora faz muita leitura de imagem, ela coloca suas impressões e sua 
opinião na história contada, impossibilitando que as crianças interpretassem a sua maneira, se o 
texto fosse lido.  

Já a sala de aula da escola 2, pode-se perceber através dos diários de campo e da tabela 
02, que, apesar de contar com o apoio de duas professoras, as práticas de leituras eram bem mais 
escassas, se resumindo apenas a leitura do livro didático utilizado pela escola. Durante o período de 

Anais do VII SIC 531

ISBN: 978-85-7621-031-3



 

observação não foi possível notar a leitura de diferentes gêneros textuais. A pouca forma de leitura 
realizada em sala de aula não era nem bem uma leitura, pois se resumia apenas a explicação dos 
textos do livro didático. Dando ênfase a essa questão Villardi (1999, p. 20) assim destaca:  

 

Como a prática pedagógica não valoriza o texto como algo concreto, que tem valor 
intrínseco, a criança passa a vê-lo apenas por seu aspecto mais superficial, valorizando 
apenas o que se conta, ou seja, o enredo, sem ser preparada para valorizar como se conta, 
ou seja, o texto em si (grifos do autor). 

 

Nos momentos em que eram realizadas as explicações das leituras as crianças ficavam 
sentadas em suas cadeiras e em seguida realizavam o que se pedia na atividade que dava sequência 
a leitura, fazendo da leitura apenas um momento de realização de tarefas, impedindo assim as 
crianças de terem contato com as variadas tipologias textuais e com os textos em sua própria 
essência.     

É importante o professor da Educação Infantil planejar suas atividades de leitura e 
formular estratégias de como será a contação de história para que essa atividade de leitura seja 
significativa. Solé (1998, p. 155) em seu livro estratégias de leitura traz diversas estratégias para 
que o trabalho com a leitura seja produtivo, e como uma estratégia de leitura ativa, ela coloca a 
importância de “ensinar a formular e a responder a perguntas sobre um texto”, pois sabemos que há 
uma distinção entre contar e ler história para criança . A entonação da voz do professor, os gestos, a 
expressão e a postura tudo influi na hora de ler histórias para os alunos da Educação Infantil. O 
professor pode utilizar variadas maneiras de contar e ler história para as crianças, o importante é 
que a prática da leitura seja um recurso diário na sala de aula. 

É imprescindível despertar nos alunos, através da leitura, uma consciência crítica e 
coerente, fazendo das crianças cidadãos atuantes na sociedade que vive, que saibam reivindicar seus 
direitos e lutar por dias melhores. Nesse sentido Villardi (1999, p. 04) acrescenta que: 

 
ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que nos chega por 
meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente frente às informações colhidas, o 
que se constitui como um dos atributos que permitem exercer, de forma mais abrangente e 
complexa, a própria cidadania.  

 
No entanto, ressaltamos que nenhuma análise deve se dá na perspectiva linear, pois as 

práticas de leitura, as concepções dos professores, suas práticas cotidianas, agregam aspectos que 
extrapolam e muito, a dimensão da formação. As crianças, da mesma forma que trazem 
informações do mundo letrado para a escola, trazem também expectativas, valores, comportamentos 
e atitudes que deixam os professores, no mínimo, atônitos com tanta diversidade. 

É um fator essencial fazer com que o ambiente de leitura na sala de aula seja agradável 
e prazeroso, de modo que as crianças aprendam brincando, pois a leitura não pode se distanciar do 
seu caráter lúdico, divertido e encantador. Esse deve ser o sentido da leitura na Educação Infantil, 
um momento de novas descobertas, interação e aproximação com o mundo da imaginação. Desse 
modo o RCNEI (2002, p. 156) coloca que: 

A organização do espaço físico deve ser aconchegante, com almofadas, iluminação 
adequada e livros, revistas e etc. organizados de modo a garantir o livre acesso às 
crianças. Esse acervo deve conter textos dos mais variados gêneros, oferecidos em 
seus portadores de origem: livros de contos, poesia, enciclopédias, dicionários, 
jornais, revistas (infantis, em quadrinhos, de palavras cruzadas), almanaques, etc. 
também aqueles que são produzidos pelas crianças podem compor o acervo: 
coletâneas de contos, de trava-línguas, de adivinhas, brincadeiras e jogos infantis, 
livro de narrativas, revistas, jornais, etc. Se possível, é interessante ter também 
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vários exemplares de um mesmo livro ou gibi. Isso facilita os momentos de leitura 
compartilhada com o professor ou entre as crianças. 

Quando o espaço da sala de aula é assim organizado possibilita a criança um melhor 
aprendizado, além de o professor poder trabalhar de forma mais criativa com as crianças e com os 
materiais disponíveis. 

Ao final de nossa pesquisa chegamos à conclusão de que a criança chega a escola com 
entusiasmo e interesse pela leitura, e que é a escola com suas práticas enfadonhas de leituras que 
retira da criança o interesse e encantamento por essa prática. Nesse sentido, para intensificar nossas 
conclusões Vallardi (2005, p. 35) destaca: 

 
Partindo da constatação, confirmada em nossas pesquisas de campo, de que é a escola que 
afasta a criança do livro, é ela que esmaga uma relação que seria tão proveitosa, é ela quem 
transforma o “futuro” em “futuro do pretérito” (“o poderá ser” em “poderia ter sido”). 

 

 Foi apoiado nas leituras desse autor e das observações e registros realizados nos campos 
da pesquisa que chegamos a essa conclusão, e nas escolas observadas não foi diferente, pois de fato 
as práticas de leituras que se realizam nas escolas muitas vezes desestimulam as crianças.  
 
Tabela 1. Escola 1- Histórias lidas pela professora na Educação Infantil durante o período de observação - 
registro de 02 semanas 
Dias (1ª semana) Atividades  

segunda-feira 
20/09/2010 

08h40min - A leitura em sala foi chapeuzinho vermelho                        
(Coleção Clássicos de Ouro). 

 
terça-feira                   
21/09/2010 

08h15min - A história lida foi o mundindo da autora Ingrid 

Biesemeyer Bellinghausen 
 

quarta-feira 
22/09/2010 

09h40min - A leitura neste dia foi realizada através de um 

álbum da revista Ciências hoje, falando sobre os animais 

em extinção.  

quinta-feira 
23/09/2010 

10h12min - A leitura feita em sala foi da Rapunzel 
(Coleção Clássicos de Ouro). 

 
sexta-feira 
24/09/2010 

07h45min - A leitura foi da Cinderela 
                 (Coleção Clássicos de Ouro). 

 
segunda-feira 
27/09/2010 

07h30min - Foi lida uma história bem curta sobre o Pirata 
da perna de pau. Não nos foi divulgado o nome do autor. 

 

 
terça-feira 
28/09/2010 

08h25min - Foi lida para a turma a história bíblica do Jonas 
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quarta-feira 
29/09/2010 

Nesse dia não foi feita nenhuma atividade de leitura 

 
Quinta-feira      
04/ 10/2010 

11h00min - A leitura foi da Bela e a fera  
                     (Coleção Clássicos de Ouro). 
 

 
sexta-feira               
05/10/2010 

08h35min - A leitura realizada em sala foi da Branca de 

neve 

 
 

 

 

 

 

Tabela 2. Escola 2 - Rotina da sala de aula da Educação Infantil durante o período de observação - registro 
de 02 semanas 
Dias Atividades 

1°dia 

03/05/2011 
Música e movimento, oração, revisão da atividade do dia anterior (livro didático), atividade 
no livro didático, lanche, leitura do calendário, atividade mimeografada, visto na atividade 
de casa, entrega de ficha com o nome e atividade de casa. 

 

2°dia 

04/05/2011 

 
Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche, atividade mimeografada, 
visto na atividade de casa, entrega de ficha com o nome da criança para ser copiado na 
atividade mimeografada e atividade de casa. 

 
3°dia 

09/05/2011 
 

 
Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche, atividade mimeografada, 
entrega de ficha com o nome da criança, visto na atividade de casa, brincadeiras na 
brinquedoteca e atividade de casa. 

4°dia 

11/05/2011 
Música e movimento, oração, revisão da atividade do dia anterior (livro didático), atividade 
no livro didático, lanche, brincadeira com bola, atividade no livro didático e visto na 
atividade de casa. 

 
5°dia 

12/05/2011 

 
Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche e atividade no livro 
didático. 
 

6°dia 

13/05/2011 
Música e movimento, oração, explicação sobre a comemoração do dia 13 de maio, uso do 
calendário, atividade de pintura e lanche. 
-obs. só teve aula até o intervalo, pois estava faltando água. 

 
7°dia 

16/05/2011 
Conversa informal, música e movimento, oração, movimento com o corpo, atividade no 
livro didático, lanche, atividade de recorte e colagem no livro didático e atividade de casa. 
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8°dia 

17/05/2011 
Música e movimento, oração, atividade com material reciclado, lanche, atividade no livro 
didático, visto na atividade de casa e atividade de casa. 
 

9°dia 

19/052011 
Oração, música e movimento, parabéns, atividade no livro didático, visto na atividade de 
casa, lanchem, atividade no livro didático e atividade de casa. 
 

10°dia 

20/05/2011 
Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche, atividade mimeografada, 
entrega de ficha com o nome da criança, visto na atividade de casa, atividade de casa e 
brincadeiras na brinquedoteca. 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante das análises obtidas com as observações a campo e estudo dos teóricos, 
percebemos a importância da leitura nas práticas pedagógicas da Educação Infantil e o quanto ela 
desenvolve a consciência crítica, criadora e espontânea das crianças. Constatamos que a grande 
maioria das crianças tem acesso à leitura formal apenas na escola, ficando assim à leitura 
sistemática restrita ao ensino da sala de aula. A diversidade de portadores de texto também merece 
ser ressaltada. Vimos que pelo menos na sala de aula 1 há uma grande variedade de gêneros que 
podem ser usados com maior freqüência para o ensino da leitura, sendo necessário que os 
professores da Educação Infantil conheçam os benefícios da leitura e a desenvolva com o objetivo 
de ler para atribuir significado, prazer e possibilitar aos alunos novos conhecimentos. 

Concluímos que é primordial o professor da Educação Infantil entender qual a função 
da leitura nesse nível de ensino, sabendo da sua importância para o desenvolvimento lógico da 
criança, ampliação de sua percepção e gosto. As práticas de leitura devem estar ancoradas nas 
práticas do letramento, onde irão proporcionar aos alunos o conhecimento de sua realidade, fazendo 
com que eles saibam organizar seu pensamento de modo coerente, buscando sua autonomia leitora.  

Um fator importante é que o ensino da leitura em sala deve seguir um planejamento, 
onde a professora defina quais os objetivos devem ser alcançados pelos alunos com aquela leitura. 
Pois ensinar a ler é bem mais que pegar um livro, folhear páginas e mostrar gravuras é fazer com 
que as crianças se encantem pela história, que vivenciem o enredo promovendo uma interação das 
crianças com o que está escrito e incentivar, motivar as crianças a ler, mesmo sem ler 
convencionalmente elas podem fazer uma leitura de imagens confrontando com seu entendimento. 

Constatamos ainda, que as professoras necessitariam aprofundar seus conhecimentos 
em relação à leitura, que antes de efetivarem as atividades elas deveriam fazer uma leitura prévia da 
obra que seria lida para as crianças. Nas salas de aula 1 e  2, as professoras deveriam repensar a 
prática de leitura, pois falta um trabalho mais específico com diferentes tipologias textuais.  

É fundamental que o professor seja um entusiasta da leitura, pois ele será o principal 
motivador da leitura na escola. Devemos fazer desta atividade algo prazeroso, que tenhamos 
vontade de ler espontaneamente e não apenas por obrigação escolar, pois temos que esclarecer em 
nossas mentes que o objetivo não é apenas fazer do aluno um leitor em toda sua vida escolar, mas 
sim ajudar na formação de leitores competentes para toda vida. 

Faz-se importante destacar que este trabalho não se encontra finalizado, é necessário 
deixarmos em aberto para aprofundamento de novos estudos e interpretações sobre o assunto, de 
modo que sejam difundidas as concepções e práticas de leitura que permeiam o universo da 
Educação Infantil, possibilitando, professores e demais profissionais, investigar esta área, 
ampliando o conhecimento sobre a temática da leitura. 
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LEVANTAMENTO DE ASSINATURAS ESPECTRAIS EM IMAGENS LANDSAT5 E 
CBERS-2B EM AMBIENTES DE CAATINGA NO ALTO OESTE POTIGUAR. 
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RESUMO: O referido projeto objetivou realizar um estudo sobre as assinaturas espectrais a partir dos índices de 
reflectância de diferentes ambientes da caatinga do sertão potiguar com base em imagens dos sensores CCD e HRC do 
satélite CBERS 2-B e do sensor TM do Satélite LANDSAT 5. Para tanto utilizou-se a metodologia de seleção, análise e 
definição dos pixels de treinamento em diferentes bandas dos sensores supracitados, e, a criação de um banco de dados 
no Sistema de Informações Geográfica, utilizando-se do SPRING® 5.1, o qual possibilitou a realização da análise 
comparativa dos valores de pixels nas bandas utilizadas. Foram analisados 20 (vinte) alvos de diferentes categorias 
(áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, vegetação arbóreo-arbustiva, vegetação arbórea de serra, mata ciliar, 
solo exposto, afloramento rochoso, rio, e barragem), dos quais foram feitos os levantamentos estatísticos das leituras de 
pixel, elaborando-se assim gráficos comparativos sobre os sensores utilizados em ambos os satélites. Os resultados 
demonstram haver algumas similaridades entre as assinaturas dos sensores CCD e TM, embora haja na maioria das 
análises comparativas uma vantagem no ganho de sinal para as assinaturas do sensor CCD do satélite sino-brasileiro 
CBERS-2B. 

 
Palavras-chave: Assinaturas espectrais; Imagens de satélite; Sensoriamento remoto; Caatinga. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

As imagens de satélite são importantes instrumentos para a realização de estudos que 
visem conhecer o espaço geográfico e seus elementos. Iniciado na década de 70 do século XX, o 
imageamento em larga escala da superfície terrestre tem sido realizado com sucesso por diversos 
instrumentos, dentre eles os satélites orbitais como os da série Landsat, desenvolvidos pela Agência 
Espacial Norte Americana – NASA. Inicialmente seu uso era destinado para fins militares, depois 
as imagens orbitais passaram a ser utilizadas para fins acadêmico-científicos e hoje compõe um dos 
instrumentos de análise mais importantes para estudos de caráter cartográfico e ambiental. 

No Brasil, as imagens mais conhecidas, acessíveis e utilizadas são aquelas obtidas a 
partir dos satélites LANDSAT. O nosso país recebe suas imagens desde 1973, através da estação de 
recepção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, localizada em Cuiabá-MT. O Brasil 
recebe também as imagens dos satélites SPOT – 2 E 4, RADARSAT-1 E CBERS-1 e 2. A principal 
finalidade dos satélites brasileiros de sensoriamento remoto é o monitoramento ambiental da região 
Amazônica. (FLORENZANO, 2002 pp. 25-29) 

Neste sentido, o estado brasileiro através de seu Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE disponibilizou desde junho de 2004, mais de meio milhão de imagens de satélite 
gratuitas para utilização em trabalhos de pesquisa e divulgação científica (INPE, 2010). Das séries 
gratuitas de cenas estão as dos satélites CBERS 2-B com sensores CCD (resolução espacial de 20m) 
e HRC (resolução espacial de 2,7m) e do satélite Landsat 5 com seu sensor TM (resolução espacial 
de 30m). 

O programa CBERS - China Brasil Earth Resources Satellite (Satélite Sino-Brasileiro 
de Recursos Terrestres) foi criado a partir de uma parceria entre os governos do Brasil e da China 
em 1988 envolvendo o INPE e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial – CAST, com o 
objetivo de construir um sistema de satélites de sensoriamento remoto de recursos terrestres em 
nível internacional. Inicialmente o programa contemplava o desenvolvimento e construção de dois 
satélites, o CBERS 1 e 2 (INPE, 2011).  
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Contudo, em 2004 os dois países decidiram construir o CBERS-2B que foi lançado em 
2007 e operou até o início de 2010. O CBERS-2B é praticamente idêntico aos CBERS-1 e 2 apenas 
com algumas melhorias, como a sua carga útil, uma câmera pancromática de alta resolução (HRC). 
A câmara HRC do CBERS-2B opera numa única faixa espectral que cobre o visível e parte do 
infravermelho próximo (0,50 a 0,80 µm), produzindo imagens de uma faixa de 27 km de largura 
com uma resolução espacial de 2,7m e periodicidade de 130 dias que permite a observação com 
grande detalhamento dos objetos da superfície (INPE, 2011). 

A câmera CCD do CBERS-2B fornece imagens de uma faixa de 113 km de largura, 
com uma resolução de 20 m. Esta câmera tem capacidade de orientar seu campo de visada dentro de 
aproximadamente 32 graus, possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas. Esta câmara 
opera em 5 faixas espectrais incluindo uma faixa pancromática de 0,51 a 0,73 µm. (idem) 

O sistema Landsat foi desenvolvido e lançado pela NASA em 1972, contendo sete 
satélites que fornecem imagens da Terra, tem o intuito de permitir a aquisição de dados espaciais, 
espectrais e temporais da superfície terrestre, de forma global, sinóptica e repetitiva. O satélite 
Landsat-5 deste programa foi lançado na segunda geração do programa Landsat em 1984. De 
acordo com as orientações técnicas baseadas em suas performances este ainda deve ficar 
operacional por alguns anos, pois é o único da série ainda em operação. (INPE, 2011). O sensor a 
bordo do satélite Landsat-5, o TM (Thematic Mapper) faz o imageamento da superfície terrestre 
produzindo imagens com 185 km de largura no terreno, resolução espacial de 30 metros e 7 bandas 
espectrais. O tempo de revisita do satélite para imagear uma mesma porção do terreno é de 16 dias 
(SILVA, FRANCISCO, 2002 p. 3). 

Estas imagens de satélites, compostas por diferentes bandas do espectro 
eletromagnético, formam um conjunto de informações da área que imageiam, permitindo que se 
tenha uma visão feita a partir da composição de bandas formando uma “fotografia” da área e fazer 
análises das mais diversas com a leitura e composição dos sinais que cada pixel carrega sobre um 
determinado ponto da superfície. Estas informações encontram-se representadas em uma unidade 
mínima da imagem, o pixel, que representa uma escala com valores de tons de cinza que varia de 0 
a 256 (FLORENZANO, 2002). A assinatura ou o comportamento espectral de um alvo representa, 
como e quanto esse alvo reflete ou emite de energia ao longo do espectro eletromagnético (SOUZA 
& KUX, 2005). 

O domínio desta tecnologia ainda é bastante restrito no nosso país, embora haja um 
esforço muito significativo para que o Brasil amplie sua utilização e massifique o uso de 
geotecnologias nos mais diversos campos como: formulação de políticas públicas em áreas como 
monitoramento ambiental, desenvolvimento agrícola, planejamento urbano e gerenciamento 
hídrico. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Objetivou-se com este projeto realizar um trabalho de identificação e sistematização das 

assinaturas espectrais das principais informações contidas nas imagens de satélite CBERS-2B e 
Landsat5 a fim de facilitar a realização de futuros trabalhos que venham a utilizar estas informações 
de forma mais precisa e inteligente. Conforme afirma PETTA et al (2005), as técnicas de 
classificação supervisionada de base sobre a disposição de amostras de classes (área urbana, 
represas, vegetação densa, entre outras), possibilitam a obtenção de informações sobre o 
comportamento espectral médio dessas classes, denominadas comumente de “pixels de 
treinamento” do sistema. 

As assinaturas espectrais observadas através dos pixels de treinamento representam as 
áreas de interesse para a presente pesquisa, uma vez que são as representações das áreas que foram 
selecionadas para auxiliar trabalhos e classificações futuras, visto que não há trabalhos 
generalizados suficientes sobre este tipo de classificação no ambiente caatinga. 
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O trabalho de análise das assinaturas foi iniciado a partir das imagens dos satélites 

CBERS-2B e Landsat5, cedidas pelo INPE, através da Divisão de Geração de Imagens - DGI, onde 
foram utilizadas duas imagens de cada satélite da mesma área, a fim de evitar que em caso de 
problemas em alguma das bandas ou imagem com nuvens, a análise ficasse comprometida. A 
exceção se dá com o sensor HRC do CBERS-2B, que foi utilizada apenas uma imagem de cada área 
(duas ao todo para cobrir a área total analisada), devido ao fato de não haver outra disponível em 
um período próximo, esta questão não resultou em um problema, pois as imagens encontravam-se 
sem nuvens. 

Para a realização da análise de reflectância dos alvos ou pixels de treinamento utilizou-
se cinco cenas no total, sendo dessas, duas cenas do sensor CCD do CBERS-2B (órbita 149 e ponto 
107): a cena de 14/10/2009, onde foram usadas as bandas 1,2, 3, 4 e 5; e a cena  de 27/06/2009 com 
as bandas 1, 2, 3, 4 e 5. Também foram utilizadas as cenas do sensor HRC do mesmo satélite, 
datadas de 11/10/2008 na banda 1 (órbitas 149_A e 149_B, ponto 107_2). Além de duas cenas do 
sensor TM do satélite Landsat5 (órbita 216, ponto 064): a de 03/10/2009 com as bandas 1, 2, 3, 5 e 
6 (banda 4 com problemas); e a  cena de 31/07/2009 com as bandas 1, 2, 3, 4 e 7 (bandas 05 e 06 
com problemas).  

Após a seleção das imagens e determinação da área de interesse do SIG 
(Long1:38º21’w; Long2: 37º54’w; Lat1:6º16’s; Lat2: 5º57’s), foram levantados com o apoio do 
Software Google Earth (Figura 01) os alvos que seriam utilizados para a leitura de pixels, sendo 
selecionadas 02 (dois) alvos para áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, afloramentos 
rochosos, solo exposto, mata ciliar, vegetação serrana, vegetação da depressão sertaneja, rio e 
barragem (açude). 

As imagens foram georreferenciadas e importadas para o SIG utilizando-se o software 
Spring 5.1 Foram selecionados no software através do módulo IMAGEM - LEITURA DE PIXELS, 
os pixels de treinamento que serviram para a análise comparativa de reflectância (Figura 02).  

 

  
Figura 01: Alvos definidos com a ajuda do Google Earth     Figura 02: Módulo de leitura de pixels do Spring 5.1 
Fonte: Google Earth, 2011.        Fonte: Spring 5.1, 2011. 
 

Em relação ao satélite Landsat5, a banda 7 da cena de 03/10/2009 e as bandas 5 e 6 da 
cena de 31/07/2009 não foram utilizadas em razão de estarem com distorções nas imagens da área 
de interesse da pesquisa. Portanto, não foram inclusas na análise comparativa do comportamento 
espectral. 

As imagens selecionadas que serviram para a perfeita observação dos “pixels de 
treinamento” foram importadas para o banco de dados do projeto, onde foram realizadas as leituras 
de pixels de cada um dos 20 pontos selecionados. Os valores de pixels obtidos com a leitura no 
SPRING foram armazenados no software da Microsoft Excel na versão 2007, sendo 
estatisticamente analisados e representados. 
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Para realização das leituras dos valores de pixels foram considerados os valores de 
amplitude mínima e máxima, os valores centrais e a moda observada em cada alvo. Nesta 
estatística, não utilizamos médias, pois cada alvo analisado possuía 25 pixels (área de 5x5), que 
representavam a variedade de assinaturas presentes em cada alvo, que não poderia ser representada 
por um número apenas. 

Os dados coletados resultaram em uma tabela contendo 80 colunas por 25 linhas, onde 
estão distribuídos os dados de leitura máxima, mínima, central e moda dos pixels analisados, sendo 
que deste universo de 2000 assinaturas, 384 não possuíam dados válidos, analisando-se assim 1616 
assinaturas espectrais, o que equivale a uma amostra 80,8% do universo analisado. (Tabela 1) 
 
Tabela 1 – Assinaturas espectrais obtidas através da leitura de pixel das imagens dos satélites CBERS-2B 
(sensor CCD) e Landsat5 (TM), enfocando Amplitude máxima e mínima, pixel central e moda (apresentação 
apenas dos 04 primeiros alvos, a tabela completa não seria contemplada nesta modalidade de publicação) 

  Alvo 1 Alvo 2 Alvo 3 Alvo 4 
Satélites Área Urbana - A1 Área urbana - A2 Área agrícola - A1 Área agrícola - A2 
CBERS 2B Amplitude Referenciais Amplitude Referenciais Amplitude Referenciais Amplitude Referenciais 

Mín Máx Central Moda Mín Máx Central Moda Mín Máx Central Moda Mín Máx Central Moda 
Sensor_CCD1XS_20091014_149_107 
Banda 1 87 107 91 95 81 88 81 83 75 79 77 77 77 83 83 81 
Banda 2 72 87 72 72 67 73 69 67 61 68 65 65 58 63 60 62 
Banda 3 117 131 116 123 106 117 109 112 87 99 93 90 92 108 104 106 
Banda 4 140 165 153 156 131 143 136 136 118 149 123 128 129 140 140 139 
Banda 5 81 94 91 91 74 85 81 84 65 74 71 68 72 76 73 74 
Sensor_CCD1XS_20090627_149_107  
Banda 1 58 67 62 58 52 62 62 58 49 51 51 50 46 49 46 48 
Banda 2 49 58 53 53 46 51 49 50 ... ... ... ... 40 44 43 43 
Banda 3 81 93 93 82 48 70 58 48 ... ... ... ... 35 40 37 37 
Banda 4 107 118 110 113 123 137 133 133 93 118 107 104 122 128 124 124 
Banda 5 46 64 56 52 46 56 47 51 ... ... ... ... 31 37 35 35 
Sensor_HRC_20081011_149A_107-2 / 149B_107-2  
Banda 1 80 90 83 77 61 75 73 63 60 66 63 61 65 74 69 67 

LANDSAT 5                                 
Sensor_TM_20091003_216_064 

Mín Máx Central Moda Mín Máx Central Moda Mín Máx Central Moda Mín Máx Central Moda 
Banda 1 82 124 93 111 82 117 117 107 73 117 92 92 93 108 108 100 
Banda 2 45 72 49 55 44 70 59 58 38 48 48 41 48 59 57 56 
Banda 3 56 95 86 74 62 92 92 77 40 65 59 62 69 80 75 74 
Banda 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Banda 5 118 188 154 176 157 205 200 172 105 188 177 167 158 175 171 168 
Banda 6 164 170 167 165 171 178 174 173 162 182 176 173 175 784 180 180 
Banda 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Sensor_TM_20090731_216_064 
Banda 1 65 95 80 76 64 85 85 69 56 64 61 61 57 73 65 69 
Banda 2 27 73 59 51 33 47 44 39 24 32 30 28 28 36 35 32 
Banda 3 49 66 56 60 41 59 50 49 27 35 29 29 27 38 31 32 
Banda 4 60 88 72 77 69 82 75 73 39 79 59 56 64 82 82 73 
Banda 7 66 96 80 77 53 87 84 80 33 51 48 48 34 65 53 51 
Banda 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Banda 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
(...) Dados não disponíveis 

Fonte: Coleta de dados através da ferramenta de Leitura de Pixels do Software Spring 5.03. 
 
Deste total foram utilizados para análises comparativas 1280 (mil duzentas e oitenta) 

assinaturas espectrais, correspondentes às 04 (quatro) leituras feitas para cada um dos 20 (vinte) 
alvos, correspondente às bandas 1, 2, 3 e 4 dos dois satélites, em 02 (duas) cenas diferentes. O que 
corresponde a 64% do total de assinaturas. 

Estes dados foram utilizados para a análise comparativa de 04 bandas de cada satélite, 
indo da 01 à 04, devido à similaridade de suas faixas de leitura espectral serem semelhantes e assim 
poderem ser comparadas entre si na leitura dos pixels dos alvos. (Tabela 2). 

Foram ainda realizadas análises comparativas entre as assinaturas provenientes de dois 
sensores pancromáticos provenientes do satélite CBERS-2B, o da banda 5 do sensor CCD e o da 
banda 1 do HRC, uma vez que o Landsat 5 não possui bandas pancromáticas. 
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Tabela 2 – Correspondência entre as bandas analisadas dos dois satélites.  

CBERS-2B Landsat5 
Banda/Sensor Faixa espectral Banda/Sensor Faixa espectral 

1 CCD 0,45 - 0,52 µm (azul) 1 TM 0,45 a 0,52 µm - azul 
2 CCD 0,52 - 0,59 µm (verde) 2 TM 0,52 a 0,60 µm - verde 
3 CCD 0,63 - 0,69 µm (vermelho) 3 TM 0,63 a 0,69 µm - vermelho 
4 CCD 0,77 - 0,89 µm (infrav. próx.) 4 TM 0,76 a 0,90 µm (infrav. próx.) 
5 CCD 0,51 - 0,73 µm (pancromática) S/C 

S/C 5 TM 1,55 a 1,75 µm (infrav. médio) 
S/C 6 TM 10,4 a 12,5 µm (infrav. termal) 
S/C 7 TM 2,08 a 2,35 µm (infrav. distante) 

1 HRC 0,50 - 0,80 µm (pancromática) S/C 
S/C - Sem correspondência 
Fonte: INPE, 2011 

 
Após a tabulação dos dados, foram montados os gráficos de todos os alvos e bandas, a 

fim de estabelecer as análises e comparações em relação às assinaturas captadas pelos sensores 
CCD e TM, e o sensor HRC. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a análise e comparação dos gráficos, foi possível chegar à algumas considerações 
que nortearão a utilização das bandas e suas tendências de utilização para classificações que 
subsidiarão estudos no ambiente de caatinga. Segundo Rosa (2009),  

 
Ao se classificar uma imagem, assume-se que objetos/alvos diferentes apresentam 
propriedades espectrais diferentes e que cada ponto pertence a uma única classe. Além 
disso, os pontos representativos de uma certa classe devem possuir padrões próximos de 
tonalidade e textura. 
 

Esta associação classe–assinatura pode ser feita de duas formas, pode ser feita de duas 
formas, classificação automática ou supervisionada. A classificação automática é indicada para 
áreas de grandes dimensões onde as divisões entre as leituras de pixel sejam claras. No caso de 
leituras de pixels com valores muito próximos, como no caso de áreas de caatinga, conhecer bem as 
assinaturas espectrais de cada alvo é essencial para se ter interpretações mais fidedignas e exatas. 

Desta forma, seguem as observações feitas para os alvos determinados em 5 categorias 
de classe: vegetação, solo exposto, corpos d’água e áreas urbanas: 
1. Assinaturas de vegetação 

a) Alvos 11 e 12 – Mata ciliar: as assinaturas do sensor CCD foram superiores em 
recepção e uniformidade na banda 4, com índices central e moda praticamente idênticos. As outras 
bandas não apresentam padrões significativos para este alvo. 

b) Alvos 13  e 14 – Vegetação serrana: as assinaturas do sensor CCD também foram 
superiores em recepção e em uniformidade na banda 4, se destacando no alvo 1, semelhante 
resultado na banda 2. 

c) Alvos 15 e 16 – Vegetação na depressão sertaneja: as assinaturas do sensor CCD 
foram superiores em recepção e uniformidade nas bandas 3 e 4 (figuras 03 e 04), obtendo na banda 
2 resultados iguais ou superiores ao do sensor TM. 

O sensor CCD do satélite CBERS2B, demonstrou-se superior na análise das assinaturas 
espectrais da vegetação nos três tipos analisados, caatinga arbóreo-arbustiva (depressão sertaneja), 
caatinga arbórea (serras) e mata ciliar (margem dos rios). Isto indica que esta banda do satélite 
CBERS apresenta melhores resultados para a análise de áreas de vegetação preservada. 
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Figuras 03 e 04: Gráfico comparativo das assinaturas espectrais da banda 3 (B3) dos sensores CCD (CBERS-2B) e TM 
(Landsat5) nos alvos 15 e 16 – Vegetação arbóreo-arbustiva em duas cenas diferentes (C1 e C2). 
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels e posterior tabulação. 
 
2. Assinatura de solo exposto 

a) Alvos 05 e 06 – Área desmatada: embora os dados demonstrem uma variação em 
ambos os alvos e sensores, é perceptível um ganho de leitura do sinal do sensor TM do satélite 
Landsat5 nas leituras de solo exposto na banda 1. Já na banda 4 (a mais indicada para leitura de 
solos secos e arenosos), houve um destaque para a leitura do sensor CCD do satélite CBERS. 

b) Alvos 07 e 08 – Afloramento rochoso: na banda 4, ficou explícita uma maior 
tendência à estabilidade dos sinais do sensor CCD na leitura do afloramento rochoso.  Nas demais 
bandas, não é possível observar uma tendência específica. 

c) Alvos 09 e 10 – Solo exposto: assinaturas do sensor TM tiveram melhor leitura no 
alvo 09 da banda 01, enquanto que no alvo 10 da banda 01 a melhor recepção é do sensor CCD, 
tornando inconclusivos os dados obtidos. Na banda 4, em ambos alvos, o sensor CCD obteve 
melhores leituras. 

Considerando-se que as leituras de reflectância dos diferentes tipos de solo crescem à 
medida que aumenta a faixa do espectro, podemos considerar que a banda 4 do sensor CCD 
também apresenta vantagens em relação ao TM, mas que este pode ser substituída por outra (3 ou 2) 
sem grandes perdas numa composição colorida (RGB). 
3) Assinaturas de corpos d´água 

a) Alvos 17 e 18 – Rio: as assinaturas do sensor CCD apresentaram um nível de 
reflectância superior na banda 2, como também uma média dos desvios padrão menor (4,538) em 
relação às fornecidas pelo sensor TM (8,934). Os resultados para a banda 1 são inconclusivos 
devido a grande variabilidade de assinaturas, e semelhança dos dados de ambos sensores. As demais 
bandas 03 e 04 seguem a mesma tendência da banda 2 do CCD. 

É importante ressaltar que a variabilidade de assinaturas nestes alvos é normal devido a 
alterações relativas à profundidade, turbidez e eutrofização do corpo d’água do rio, dentre outros 
elementos. 

b) Alvos 19 e 20 – Barragem: quanto às assinaturas obtidas dos corpos d’água de dois 
barramentos de tamanhos diferentes, mas profundos e com nível semelhante de sedimentos, 
observamos um padrão nítido de captação proporcional entre ambos os sensores e os alvos, sendo 
que a captação das assinaturas no sensor CCD também foi mais eficiente (Figuras 05 e 06). 
4. Assinaturas de áreas agrícolas 

Alvos 03 e 04 – Áreas agrícolas: a banda 4 (que melhor analisa tanto vegetação quanto 
solo úmido) demonstrou que o sensor CCD apresentou uma melhor captação das assinaturas 
espectrais de áreas agrícolas, embora a cena 01 do sensor TM não tivesse dados disponíveis para 
análise. Tendência seguida pelas bandas 2 e 3. A banda 1 apresentou resultados inconclusivos. 
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Figura 05: Gráfico comparativo das assinaturas 
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD 
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água 
de barragem de grande porte em duas cenas diferentes 
(C1 e C2). 
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels 
e posterior tabulação. 
 

Figura 06: Gráfico comparativo das assinaturas 
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD 
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água 
de barragem de pequeno porte em duas cenas diferentes 
(C1 e C2). 
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels 
e posterior tabulação. 

5. Assinaturas de áreas urbanas 
Alvos 01 e 02 – Áreas urbanas: a análise de áreas urbanas é um desafio, de certo modo, 

para o sensoriamento remoto, mais especificamente para a leitura de assinaturas espectrais, visto 
que possui um aglomerado de elementos que possuem índices de reflectância semelhantes, como o 
solo exposto, calçamento de pedras, asfalto, telhados, concreto, etc. ainda associados a áreas com 
vegetação natural, arborização artificial e vegetação mista (gramados, jardins, etc.). 

Por isto, alertamos que os dados aqui apresentados representam a análise de apenas dois 
alvos, localizados em duas cidades, uma de médio e outra de pequeno porte, na região semiárida do 
interior do Rio Grande do Norte. 

As bandas cuja interseção de índices como solo exposto, vegetação, concreto e asfalto, 
são as bandas 03 e 04. Na banda 03, os resultados dos dois sensores foram semelhantes, 
proporcionalmente, com vantagem para o sensor CCD. A banda 02 acompanha esta tendência, já a 
banda 1 apresenta dados que apontam uma melhor recepção do sensor TM. 
6. Faixas pancromáticas – sensor HRC e banda 5 do CBERS-2B 

Analisando-se as faixas pancromáticas do CBERS-2B (banda 5 do CCD; e banda 1 do 
HRC), podemos concluir que suas leituras estão muito próximas em praticamente todas as 
comparações realizadas, sendo que, a vantagem do HRC está na sua resolução espacial, com 2,7 m, 
que permite um nível de detalhamento dos alvos muito grande para cartas de grande escala. Já para 
os mapeamentos em escalas pequenas são indicadas as classificações feitas com a banda 5 do CCD. 

Para o sensor HRC foram perceptíveis os ganhos de sinal nas assinaturas de 
afloramentos rochosos, e equiparados aos do CCD os de solo exposto, áreas desmatadas, sendo 
inferiores as leituras nos alvos associados à leitura de vegetação. Uma operação muito utilizada 
neste tipo de imagem é a fusão, que aumenta a resolução da imagem final, mantendo a resolução 
espectral das imagens. 

  
CONCLUSÃO 

 
A partir das análises e comparações feitas, é possível afirmar que as assinaturas de 

freqüências mais baixas do espectro eletromagnético, em geral, são melhor captadas pelo sensor 
TM, (até 0,55 µm aproximadamente), indicando a utilização das imagens do satélite Landsat5 para 
este fim. 

De uma forma geral, as assinaturas espectrais captadas pelo satélite CBERS-2B, foram 
superiores na maioria (82,4%) das análises realizadas, sendo muito perceptível na comparação dos 
gráficos analisados.  Em alguns gráficos, a variabilidade de valores não permitiu uma determinação 
clara das melhores assinaturas captadas pelos sensores. A banda 04 do sensor CCD foi a que 
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apresentou melhores assinaturas para as leituras de vegetação e solo exposto, apresentando ainda 
certa versatilidade para outros alvos.  

As observações feitas com o sensor HRC, de alta resolução, demonstram que o mesmo 
deve ser utilizado em conjunto na fusão com imagens de menor resolução, a fim de aumentar a 
precisão nas classificações, sendo sempre associadas à alvos relacionados à leituras de solo e 
rochas, em preterição às de vegetação. 

O presente estudo apresenta alguns resultados que podem vir a nortear a escolha de 
imagens no momento de se utilizar dos sensores remotos citados, possibilitando-se assim, tirar o 
máximo proveito de cada um deles. 
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LITERATURA E FORMAÇÃO: COMO SEU USO TEM CONTRIBUÍDO PARA A 
FORMAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS SERRANOS/AS  

 
Antonio Klenylson Fernandes Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Maria da Conceição 

Holanda3; Disneylândia Maria Ribeiro4; Wellington Medeiros de Araújo5. 
 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo averiguar como a literatura vem sendo trabalhada no Ensino Fundamental, 
nas escolas da cidade de Portalegre/RN e como tem contribuído na formação dos/as educadores/as serranos/as. Nas 
discussões sobre educação, memória e literatura, a partir da leitura de obras literárias por parte dos/as docentes, 
especialmente da poesia de autores/as como Manoel de Barros (2007a, 2007b, 2008), Zila Mamede (2003) e João 
Cabral de Melo Neto (2004), buscamos desenvolver nosso trabalho nos detendo à leitura das “Memórias Inventadas” de 
Manoel de Barros. Analisando os relatos dos/as docentes que, durante o período de 02 de julho de 2009 a 19 de julho de 
2010, participaram do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as” em Portalegre, divididos/as em três turmas, uma em cada turno, e que fizeram a leitura dos poemas e 
escreveram seus relatos, sendo posteriormente feita a leitura em voz alta e as interpretações nas socializações dos 
encontros. O foco do trabalho com a literatura nesses grupos é de observar como ela repercute na formação docente, e 
que posteriormente pode contribuir em sua utilização no contexto escolar, já que não se pode considerar um/a 
professor/a que não seja um/a leitor/a ativo/a. O trabalho com a literatura trouxe momentos de reminiscências das 
vivências infantis, juvenis e atuais, permitindo a troca de saberes e instigando a inspiração poética de cada participante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Educadores/as; Literatura; Memória. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

É responsabilidade da escola, repassar e ensinar grande parte do conhecimento na vida 
dos/as seus/suas alunos/as, quer seja um conteúdo gramático quer seja um conteúdo de cunho 
literário. Quando pensamos em Zona Rural, não é diferente, pois lá está a maior necessidade de 
dedicação do/a docente para com seus/suas alunos/as, que se mostram mais carentes na 
aprendizagem. Com relação ao conteúdo literário trabalhado na escola rural, não vemos muita 
diferença do que é trabalhado na Zona Urbana, principalmente quando se trata de uma cidade do 
interior, que sobrevive praticamente da agricultura de subsistência, como é o caso de Portalegre, 
município do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte (RN).  

O ensino de literatura envolve desde contos e histórias passadas, romances, poemas, 
lendas, entre outros gêneros literários. Boa parte da produção literária descortina aspectos do meio 
rural como cenário e espaço de seu enredo, fazendo com que alimente muito bem o imaginário de 
pessoas, independentemente da idade, mas, principalmente, na infância, período em que a mente é 
mais receptiva e leva para o resto da vida as lembranças das leituras feitas. Dessa forma, a 
construção da literatura na sala de aula merece cuidados especiais por parte do/a professor/a. E, 
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estando viva na sua memória, consequentemente, poderá possibilitar um melhor trabalho com o 
texto literário junto ao/a aluno/a. 

Dessa forma, a nossa investigação objetiva fazer uma análise da relação literatura, 
educador/a e educando/a, verificando como se dá esse processo, buscando contribuir com os 
estudos relacionados à formação dos/as educadores/as no campo literário. 

Este trabalho faz parte da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras 
do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de 
gênero e sexualidade”, que tem como ação extensionista o Projeto “Diálogos Autobiográficos: 
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvidos nos municípios de Doutor 
Severiano e Portalegre. Nossa investigação tem como foco a análise da relação dos/as educadores/as 
com a literatura e o ensino dela nas escolas portalegrenses, visto que ela está imbuída na formação 
pessoal e profissional de cada um, seja o/a professor/a ou o/a aluno/a aprendiz. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A nossa pesquisa é de cunho qualitativo, e tomamos como objeto de pesquisa os relatos 
da escolha dos poemas de Manoel de Barros (2007a, 2077b, 2008) feita pelos/as participantes do 
Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as”, em Portalegre/RN. Porém, para fazermos a organização da nossa análise, também 
trabalhamos com os dados quantitativos, visto que necessitamos verificar as quantidades de poemas 
lidos em cada turma, para podermos fazer a análise dos conteúdos.  

Participaram das leituras dos poemas 37 educadores/as, participantes das turmas dos 
turnos matutino, vespertino e noturno.  Foram escolhidos pelos/as participantes das 03 turmas 33 
poemas a partir da leitura dos 03 volumes das “Memórias Inventadas” de Manoel de Barros, 
correspondendo a 37 pessoas, sendo que 04 poemas foram escolhidos por duas pessoas, totalizando 
assim 37 pessoas participantes. Para a nossa pesquisa, nos detivemos a analisar apenas cinco desses 
poemas. 

Durante o período de 02 de julho de 2009 a 19 de julho de 2010 foram desenvolvidas 
atividades presenciais desse projeto, uma vez por semana, e, a cada encontro, uma pessoa voluntária 
levava um dos volumes da obra “Memórias Inventadas” de Manoel de Barros para ler em casa e no 
encontro seguinte era reservado um momento para esse/a leitor/a ler para o grupo o poema 
escolhido e os comentários escritos no próprio livro feitos por ele/a a partir dessa leitura e assinado 
com o seu pseudônimo. 

As turmas de ambos os turnos tiveram contato com os 03 volumes, sendo que algumas 
tiveram uma maior concentração em um volume específico, o que nos possibilitou constatar dentro 
das nossas observações que a turma da manhã, por ter menos participantes pôde ter contato com os 
três volumes dos poemas, a turma da tarde, por ter mais participantes, concentrou-se mais no 
primeiro volume das “Memórias Inventadas” e a turma do noturno, por ter muitos participantes, 
concentrou-se no segundo volume. 

Vejamos quais foram os poemas escolhidos e os respectivos pseudônimos: 
 
Na obra “Memórias inventadas: a infância” (2007a): 
1. Desobjeto (Caroba e Alegria) 
2. Fraseador (Ipê Verde e Orquídea) 
3. Caso de amor (Oiti e Jasmim) 
4. Brincadeiras (Aroeira e Outra pessoa que não colocou o pseudônimo) 
5. Escova (Cajado de São José) 
6. Parede (Banho de Cachoeira) 
7. Ver (Rosa Amélia) 
8. O lavrador de pedra (Flor-de-Lis) 
9. Cabeludinho (Raiz do Cajueiro) 
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10. O apanhador de desperdício (Hortência) 
11. Sobre sucatas (Margarida) 
12. Achadouros (Resina de Cajueiro) 
 
Na obra “Memórias inventadas: a segunda infância” (2007b): 
1. Introdução (Cajá) 
2. Lacraia (Uva) 
3. Pintura (Ixora) 
4. Oficina (Cereja) 
5. Bocó (Resina de Cajueiro) 
6. Desprezo (Alegria) 
7. Gramática do Povo Guató (Raiz do Cajueiro) 
8. Sobre importâncias (Laranja)  
9. Aula (Aroeira) 
10. Abandono (Castanha) 
11. Um olhar (Não colocou o pseudônimo) 
12. Aventura (Rosa Amélia) 
13. Aprendimentos (Não colocou o pseudônimo) 
14. Tempo (Lírio) 
15. Pelada de barranco (Bromélia) 
16. Um doutor (Oiti) 
 
Na obra “Memórias inventadas: a terceira infância” (2008): 
1. Fontes (Aroeira) 
2. O menino que ganhou um rio (Caroba) 
3. Peraltagem (Ipê Verde) 
4. Formação (Oiti) 
5. Soberania (Aroeira) 

 
 Para a sistematização das informações, realizamos uma seleção de alguns poemas para que 
pudéssemos fazer uma análise e consequentemente obtermos algum resultado do que a literatura 
representa para os participantes da pesquisa. Sendo posteriormente escrito um resumo expandido 
para ser publicado na I Semana de Humanidades da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 
(FAFIC)/UERN, em novembro de 2010, e um artigo voltado para a análise de alguns poemas, 
tratando da memória escolar, obtida através da leitura dos poemas de Manoel de Barros. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A literatura é concebida como um objeto de cunho simbólico que abre a possibilidade 
de subjetivar pensamentos e criações artísticas, fazendo com que o ser humano possa viajar nas 
ondas da imaginação, seja ele/a uma criança, um/a jovem ou um/a adulto/a; faz parte da vida do ser 
humano há muitos anos e ela vem acompanhando a evolução da humanidade, fazendo com que, no 
decorrer de toda a vida, as pessoas possam identificar-se com algum texto literário que sirva de 
reflexão. Antonio Candido (1973, p. 12) afirma que a literatura tem a capacidade de “confirmar a 
humanidade do homem”, derivando, entre suas funções a de “satisfazer à necessidade universal de 
fantasia, contribuir para a formação da personalidade e ser uma forma de conhecimento do mundo e 
do ser”. 

Desde que era usada antigamente apenas pela alta burguesia, até os dias de hoje por 
todas as classes sociais, ela vem acompanhando o ser humano, trazendo toda a trajetória da 
humanidade. Hoje quando utilizada nas escolas visa, além de causar gratificação nos/as alunos/as, 
aumentar seu repertório de leitura, fazendo com que os mesmos tenham maior contato com diversos 
tipos de textos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apontam que: 

 

Anais do VII SIC 547

ISBN: 978-85-7621-031-3



O ensino de literatura deverá se organizar de forma que os alunos possam encontrar 
gratificações em ler e valorizar a leitura como fonte de informações e via de acesso aos 
mundos criados pela literatura, ampliando, assim o horizonte cultural, o conhecimento 
letrado, a capacidade de aprendizagem e o próprio repertório de leitura. (BRASIL, 1998. p. 
13-14). 

  
Vimos então que ela é trabalhada nas escolas com o intuito de ampliar o conhecimento 

dos/as alunos/as, tornando-os capazes de assimilar o espaço literário com o real, vivendo e se 
identificando com o que é contado em textos literários.  
 Segundo a teoria de Piaget e Inhelder (1999), entre a infância e a adolescência, o ser humano 
desenvolve a capacidade de executar operações lógicas que se aperfeiçoam, e vendo essa afirmação, 
percebemos que é fundamental o contato com a literatura nessa fase, pois marca uma fase em que o 
ser humano está em pleno estado de desenvolvimento e o que for aprendido ali, fica para sempre na 
memória. 

No que se refere aos relatos dos/as professores/as a partir da leitura das “Memórias 
Inventadas” de Manoel de Barros, pudemos perceber marcas importantes da infância dos/as 
educadores/as, gravadas na memória e revividas no ato da leitura, que puderam ser expressas em 
seus escritos no livro. Notamos a partir das leituras que os/as educadores/as manifestaram 
recordações históricas de seus passados, fazendo uma íntima relação com as “Memórias 
Inventadas” de Manoel de Barros. 

Lacerda (2003), nos diz que como a escrita memorial alimenta-se do passado, exercê-la 
é quase sempre uma catarse; o que acaba por instaurar um clima nostálgico e saudosista sobre o que 
se elege como lembrança; talvez esse sentimento de saudosismo tenha sido exercido por muitos 
dos/as educadores/as participantes quando em suas escritas de interpretação dos poemas. 

Analisando a interpretação do texto “Aula”, pertencente ao volume “A Segunda 
Infância” das Memórias inventadas, a educadora “Aroeira” faz uma breve interpretação, voltando-
se para si mesma e tomando o poema como base de reflexão de sua vida escolar. Vejamos as duas 
versões:  

 
“Aula” 
Nosso Professor de latim, Mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado 
de genitivos dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. 
Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa! o prof. falseou-ciciou um colega. Idioma de 
larvas incendiadas! Mestre Aristeu continuou: quisera uma linguagem que obedecesse a 
desordem das falas infantis do que as ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma 
norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria 
só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o dejá visto. O 
desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! o prof. desalterou de novo - outro 
colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbi gratia: 
um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de 
tanque. Porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas. E podem até 
pegar mofo. Quisera um idioma de larvas incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não 
de tanques. E um pouco exaltado o nosso prof. disse: Falo de poesia, meus queridos alunos. 
Poesia é o mel das palavras! Eu sou um enxame! Epa!... Nisso entra o diretor do Colégio 
que assistira a aula de fora. Falou: Se o enxame espere-me no meu gabinete. O senhor está 
ensinando bobagens aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a 
chorar. ( BARROS, 2007b) 
 

Segundo as palavras do autor, na época da sua vida escolar, a literatura é ensinada como 
mera bobagem, tida como algo sem muita importância para os adultos, mas que para as crianças era 
sim importante.  E segundo Aroeira, isso a fez lembrar dos tempos de escola, onde trava uma luta 
quase que frustrante para poder aprender a ler e escrever: 

 
Hoje trago-me uma rara lembrança da professora que me ensinou as primeiras letras, as 
sílabas e por fim as pequenas palavras. Como era difícil para a nossa mestra ensinar a uma 
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grande turma em um único instrumento, era o lápis e a folha de papel. Eu sentava junto aos 
outros em bancos de madeiras para dar a lição ou escrever algo. Quanto desespero naquele 
momento, muitas vezes o choro por não saber decifrar as palavras ou escrever. Soletrar as 
palavras era um tropeço. Foi assim o começo da aprendizagem. Finalizo com as palavras do 
autor, meio rindo a chorar. (AROEIRA, 2010). 

 
Na fala da educadora ela reforça as colocações de Manoel de Barros, mostrando que em 

seu tempo de estudo os métodos utilizados para ensinar a ler eram precários e sem muita 
praticidade, e que deixou sequelas que a levam lembrar desses momentos como se fossem tão ruins 
que se tornou desesperador. Assim, o/a aluno/a não reflete e pensa sobre o que aprende, apenas 
decodifica as palavras, deixando seu potencial reflexivo de lado. Nas palavras da educadora, 
percebemos de imediato a sua repudia aos métodos utilizados antigamente, deixando claro que a 
metodologia que utiliza nos dias de hoje são bem mais eficientes que antes.  

Em outro momento, a educadora chega a criar alguns versos, com base no poema 
“Brincadeiras”: 

 
                      “Brincadeiras” 

No quintal a gente gostava de brincar com palavras 
Mais do que de bicicleta. 
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. 
A gente brincava de palavras descomparadas. 
Tipo assim: O céu tem três letras. 
O sol tem três letras. O inseto é maior. 
O que parecia um despropósito para nos não era despropósito. 
Porque o inseto tem seis letras e o sol 
só tem três Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?) 
Meu irmão que era estudado falou 
quê lógica quê nada isso é um sofisma. 
Agente boiou no sofisma. 
Ele disse que sofisma é risco n’água. 
Entendemos tudo. Depois Cipriano falou: 
Mais alto do que eu só Deus e os passarinhos. 
A dúvida era saber se Deus  também avoava 
Ou se ele em toda parte como a mãe ensinava 
Cipriano era um indiozinho guató que aparecia no Quintal, nosso amigo. 
Ele obedecia  a desordem. Nisso apareceu meu avô. 
Ele estava diferente e ate jovial. 
Contou-nos que tinha trocado o Ocaso dele por duas andorinhas. 
A gente ficou admirado daquela troca. 
Mas não chegamos a ver as andorinhas. 
Outro dia a gente destampamos a cabeça do Cipriano. 
Lá dentro só tinha árvore. Nenhuma idéia sequer. 
Falaram que ele tina predominâncias vegetais do que platônicas. 
Isso era. (BARROS, 2007a) 
 

O poema Brincadeiras, escrito pela educadora Aroeira sobre suas experiências infantis a 
partir da leitura do poema “Brincadeiras” de Manoel de Barros, nos faz refletir sobre as 
experiências vividas durante a nossa infância, que podem nos ajudar na aproximação com o texto 
literário, chegando a nos auxiliar no nosso viés poético. 

                
Cantando e Brincando  
 
Hoje foi preciso relembrar da minha infância querida. 
Das brincadeiras de rodas mais preferidas.  
Recordo Ciranda cirandinha, com todas as menininhas. 
O canto. Entoavam ao longe Achavam umas gracinhas. 
Fui na Espanha buscar o meu chapéu, 
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e m roda olhavam pro céu Pedindo ao papai querido. 
De não ficar ao léu.  Não podemos esquecer do grilo,  
sempre estava lá atrás.  
Triste de quem o cipó pegava. 
Na parte do corpo detrás. 
Jamais esqueçamos do poço,  
alguém estava com água no pescoço, 
quem tirasse o menino feio, 
ficava com tanto desgosto. 
E da linda brincadeirinha falamos em competição,  
triste de quem perdia, só terminava em confusão.  
Vamos cantar Terezinha de Jesus.  
A gente já pensava no amor, quem podia aparecer,  
cantando música de amor?  
E para finalizar, deixo aqui como lembrança, 
as brincadeiras de criança que tenho na lembrança.  
(“Brincadeira”, segundo a educadora Aroeira) 
 

A poesia elaborada por Aroeira é um exemplo claro de que houve uma retomada das 
memórias da infância em que está ligada aos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde são 
trabalhadas as cantigas de roda e as rimas que embalam as brincadeiras infantis. Com isso vemos 
que compreender as experiências de vida dos educadores é quase que discutir as experiências de 
vida dos/as educandos/as, visto que esses/as educadores/as já passaram pelas mesmas fases da vida 
de seus/suas alunos/alunas, e a veia poética está imbricada em cada um, basta que seja colocada em 
prática. 

Já Oiti preferiu o poema “Formação”, que trata da formação e criação na vida rural, 
remetendo à vida de Oiti como criança no campo: 

 
                      “Formação” 

Fomos formados no mato - as palavras e eu. O que de terra a palavra se acrescentasse, a 
gente se acrescentava de terra. O que de água a gente se encharcasse, a palavra se 
encharcava de água. Porque nós íamos crescendo de em par. Se a gente recebesse 
oralidades de pássaros, as palavras receberiam oralidades de pássaros. Conforme a gente 
recebesse formatos da natureza, as palavras incorporavam as formas da natureza. Em 
algumas palavras encontramos subterrâncias de caramujos e de pedras. Logo as palavras se 
apropriavam daqueles fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã despetalasse em nós o 
amanhecer, as palavras amanheciam. Podia se dizer que a gente estivesse pregado na vida 
das palavras ao modo que uma lesma estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no 
que deu a nossa formação. Voltamos ao homem das cavernas. Ao canto inaugural. Pegamos 
na semente da voz. Embicamos na metáfora. Agora a gente só sabe fazer desenhos verbais 
com imagens. Tipo assim: Hoje eu vi outra rã sentada sobre uma pedra ao jeito que uma 
garça estivesse sentada de tarde na solidão de outra pedra. Foi no que deu a nossa 
formação.Eu acho bela! Eu acompanho. (BARROS, 2008) 
 

Oiti se identifica com o poema por que teve sua infância toda vivida na zona rural e o 
poema traz toda a magia que a natureza propicia aos que ali vivem. A comparação e a identificação 
das duas situações mostram que ao ler o poema a educadora além de relembrar da vida rural, relata 
também seu sofrimento para poder estudar na cidade. 

 
Ao ler o texto “Formação”, do livro “Memórias Inventadas”; recordei-me do trajeto que fiz 
durante 15 anos de bicicleta do sítio para a cidade com o objetivo de obter a minha 
formação; percurso este que eu fazia com alegria e satisfação junto aos meus irmãos e 
vários colegas, que com o passar do tempo alguns se perderam pelo caminho, ou seja, 
deixaram de freqüentar a escola por falta de estímulo, falta de incentivo dos pais e outros 
por falta do próprio transporte que era a bicicleta. 
Sou muito grata também ao professor Geovan, que por muitas vezes deixava sua bicicleta 
na casa de minha tia, então ele me pedia para eu trazer na segunda. No entanto nossas 
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pernas descansavam mais. Hoje me sinto muito feliz por ter conseguido atingir o grau de 
estudo que tenho, mesmo diante de algumas dificuldades, mas com a graça de Deus 
conseguimos e continuo querendo me aperfeiçoar cada vez mais. 
 

Assim, vemos que o poema levou Oiti a buscar na memória lembranças de sua infância 
e adolescência, onde com dificuldades lutou para conseguir sua formação profissional. Vygotsky 
(1984) afirma que, na adolescência, a memória torna-se extremamente lógica, havendo uma 
reorientação nas relações interfuncionais que a conectam a outras funções, assim, vemos que Oiti 
lembra-se perfeitamente dos momentos vividos em sua adolescência, pois além de sua força de 
vontade de conseguir uma formação profissional, seu metabolismo colaborou incessantemente e 
isso é bem mostrado em suas colocações. 

Tudo que vimos nos dois casos também estão presentes nos outros três relatos 
estudados. As memórias Inventadas de Manoel de Barros foram peças fundamentais para que 
pudéssemos observar e concluir que a literatura interfere de forma positiva, quando o professor é 
um leitor e admirador de obras literárias. Isso pode ser peça fundamental para o melhoramento do 
ensino, pois torna-se conhecedor do que deve ser trabalhado em sala de aula, visto que está mais 
perto da realidade do aluno. 
 
CONCLUSÃO 
 

Nesse trabalho tivemos a oportunidade de analisar a relação dos/as educadores/as com a 
leitura literária, refletindo sobre o desenvolvimento da leitura e o contato com a literatura durante 
seus processos formativos e sua atuação como docente, presentes nas interpretações dos/as 
educadores/as das “Memórias Inventadas”, de Manoel de Barros (2007a, 2007b, 2008). Com isso, 
pudemos constatar que apesar dos ideais do curso não serem voltados para a formação de leitores da 
literatura, ele cumpre com um papel de fundamental importância quando faz com que os/as 
educadores/as usufruam da literatura para buscar em suas memórias momentos vividos que ficam 
marcados na vida de cada um dos/as participantes. 

A forma como foi trabalhada também fez com que os participantes pudessem ir além 
das memórias da infância, onde cada um pôde relembrar sua carreira educacional, mostrando as 
dificuldades e os atropelos que tiveram de passar para chegar ao nível que chegaram.  

Assim, concluímos que as estratégias de leitura utilizadas durante o projeto, foi 
fundamental para que os participantes obtivessem interesse em ler os textos literários, despertando o 
interesse dos mesmos pela literatura, especialmente para o poema. Esperamos ter contribuído para 
que novas metodologias de ensino de literatura, principalmente a infantil, sejam criadas a partir 
dessas constatações e que os estudos da memória e a formação de leitores/as a partir da literatura 
possam ser cada vez mais valorizados. 
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MEMÓRIAS: A HISTÓRIA DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
 

Francisco Reginaldo Linhares1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Gilberto 
Ferreira Costa3; Lidianny Susy de Queiroz Dias4; Maria Margarida Pinheiro5. 

 
 

RESUMO: Este trabalho é parte integrante da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do 
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, fruto do Plano de Trabalho “Cultura, memória e história oral: 
reconstituindo as experiências do NEEd”, e objetiva fazer uma retrospectiva histórica desse grupo de 
pesquisa, a partir dos documentos e registros do arquivo do NEEd, especialmente as pesquisas que 
encontram-se registradas, e de relatos dos participantes do referido grupo. Se faz necessário escrever 
sobre as memórias do NEEd para documentar, registrar, a caminhada do primeiro grupo de estudos e 
pesquisas do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM). Assim sendo de fundamental relevância para os graduandos do curso de Pedagogia, 
bem como dos demais cursos que se interessarem pelas discussões do grupo. Assim percebemos como se 
dá a relação dos alunos com o grupo de pesquisa, as temáticas abordadas nas pesquisas e as afinidades 
teóricas de seus pesquisadores e discentes, tendo em vista que o grupo vem trabalhando com o resgate das 
memórias dos seus integrantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Documentos; História Oral; Memória; NEEd. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Documentar e registrar uma história se faz necessário uma vez que os fatos 
e os acontecimentos não devem passar despercebidos ou mesmo silenciados pelo 
esquecimento. Segundo Izquierdo, citado por Brandão (2008), nossas memórias são 
constituídas por aquilo que lembramos, mas também o que esquecemos e pelo que nos 
afetara negativa ou positivamente. Nesse sentido, as memórias precisam ser resgatadas e 
documentadas para servirem de fonte de pesquisa para que futuros pesquisadores 
possam dá continuidade aos trabalhos, sejam os de permanência ou não, mas também 
redirecionar as ações de um indivíduo ou grupo. Procurando conhecer a história do 
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) nos deparamos com a ausência de um 
documento sistematizado que registrasse sua história, o que consideramos um problema, 
uma vez que sem registro não existe a história, por esse motivo nos motivamos a 
investigar e a contribuir com esse registro. Assim, passamos a pesquisar, a folhear os 
registros das reuniões, ver os projetos submetidos a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPEG) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) ou 
as instituições de fomento a pesquisa, em busca de recursos externos, os relatórios, as 
fotografias, entre outros documentos do Grupo, bem como fazer uma análise das 
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mudanças nas linhas de pesquisas do NEEd e nos interesses temáticos das 
investigações.  

Tendo em vista os estudos sobre história oral e memória, que são discutidos 
por autores como Halbwachs (2006), Mamede (2003) e Montenegro (2010), adotamos 
essa temática para subsidiar nossos estudos no Projeto de Pesquisa “Diálogos 
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”; 
objetivando a sistematização do registro das memórias do Grupo para que futuramente 
estas não sejam esquecidas e possibilitem novas informações para os pesquisadores 
vindouros, permitindo entender o processo que transforma a memória individual em 
memória coletiva, segundo a teoria de Halbwachs (2006). As ações do nosso Plano de 
Trabalho foram desenvolvidas no período de agosto de 2010 a julho de 2011, visando 
alcançar os seguintes objetivos: 

 
 Conhecer diversas abordagens sobre história oral, memória e cultura 
popular; 
 Reconstituir a história do NEEd, tomando por base as imagens e 
documentos dos arquivos desse grupo; 
 Elaborar textos, sínteses e resenha sobre memória e história oral; 
 Ampliar o acervo de pesquisa do NEEd. (LINHARES, 2010). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A partir de pesquisa bibliográfica e documental, analisamos a importância 
da história oral e da memória para compreensão da cultura popular e da constituição do 
NEEd. Para isso pretendíamos fazer:  
 Pesquisa bibliográfica sobre história oral e memória, destacando-se a contribuição 
de autores como: Brandão (2008); Halbwachs (2006), Mamede (2003), Montenegro 
(2010) e Moreira (1984); 
 Pesquisa documental, utilizando para análise: formulários de apresentação do Grupo 
junto a PROPEG/UERN e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), projetos, minutas das reuniões, relatórios e imagens fotográficas 
do NEEd, e por último, conhecer os relatos dos participantes do NEEd, durante os 
encontros dos Diálogos Autobiográficos do NEEd, realizados quinzenalmente. 

Nesse contexto, compreendemos que todas as atividades realizadas fazem 
parte da nossa história, estando, assim, relacionadas à nossa cultura. Esse campo da 
história ainda é desvalorizado, não sendo dada a importância necessária para tal 
atividade, apesar de sabermos que a compreensão de nossas vivências atuais deve partir 
das suas raízes históricas. Como fazer esse resgate? Pensando assim, compreendemos 
que a partir da análise de documentos (registros escritos) e imagens do NEEd, seria 
possível entender a sua história. Nesse texto, trazemos as análises de alguns aportes 
teóricos e documentos escritos.  

A pesquisa se desenvolveu a partir de agosto de 2010 até julho de 2011, 
envolvendo os seguintes momentos: estudo bibliográfico sobre história oral e memória, 
análise dos documentos e processo de escrita do artigo e preenchimento dos relatórios 
parcial e final.  

Durante o desenrolar da pesquisa, escolhemos a obra: História oral e 
memória a cultura popular revisitada, de Antonio Torres Montenegro (2010), para nos 
aprofundarmos teoricamente, contribuindo para a realização do II Seminário de Leituras 
Formadoras do NEEd, evento organizado pelos participantes do Grupo a ser realizado 
no próximo semestre, através da leitura, publicação de uma resenha sobre essa obra e 
apresentação no referido evento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Há muitas comunidades que estão sem registros, assim ficando com o seu 
passado de certa forma esquecido, fato que não deveria acontecer, tudo que acontece 
merece e precisa ser registrado, seja de forma escrita, seja através de imagens, 
especialmente as fotografias e os vídeos; mas não se pode esquecer de documentar a 
história de uma determinada comunidade ou grupo social, seja qual for, 
independentemente de raça, etnia ou cor. Como nos afirma Montenegro (2010) em sua 
obra: 

 
Muitos períodos da história oficial parecem passar despercebidos de uma 
grande parcela da população. É como se os acontecimentos da história 
narrada, divulgada pelos meios de comunicação e pelos diversos órgãos e 
agentes produtores do passado, nada de especial trouxessem, não deixando 
marcas que se constituíssem em referências de um passado, fundante de 
explicações de um presente, quiçá de projetos futuros. (MONTENEGRO, 
2010, p. 74). 
 

O que o autor nos coloca é que há muitas histórias esquecidas, devido a não 
documentação. Dessa forma, a história oral se torna relevante nesta situação porque é 
através das conversas e dos relatos orais que se pode escrever e registrar a cultura de um 
povo. A partir daí discutimos com os demais participantes do NEEd a importância de 
não perder de vista os fatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Pois é através das 
histórias contadas por crianças, jovens, adultos e idosos que podemos deixar registradas 
as memórias de um povo. 

Dentre as obras estudadas, “A Memória Coletiva”, de Maurice Hawbwachs 
(2006), foi fundamental para nossa compreensão sobre a história do NEEd, visto que 
nos relata o processo de transformação das memórias. A partir do momento que os 
relatos são contados e registrados, a memória deixa de ser individual e passa a ser 
coletiva, passando a ser patrimônio de todos que participam dos relatos. As memórias 
transmitem sentimentos, que são transformados e revividos cada vez que escutamos 
esses relatos. São os laços de afetividade defendidos por Pierre Nora, que sobre isso 
afirma: 

 
[...] A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. (NORA, 
1993, p. 9). 

 
Nora (1993) quis dizer que a problemática das memórias é justamente as 

reconstruções que acontecem sempre que elas são transmitidas. A história oral tem esse 
poder de fazer o indivíduo viver um mesmo acontecimento a cada relato. As lembranças 
despertam emoções, sejam elas constituídas de momentos alegres ou de angústias 
passadas. Assim, a memória individual transforma-se realmente em memória coletiva. 
Como podemos perceber durante as socializações das narrativas de vida e reflexões 
poéticas dos membros do NEEd durante os “Diálogos Autobiográficos”. 

Em cada encontro dos “Diálogos Autobiográficos” dos grupos do turno 
matutino, um/a participante realizava a leitura de uma poesia do livro “Navegos: A 
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Herança”, de Zila Mamede (2003), que trata de histórias, vivências e memórias da 
infância e de outros momentos da vida da autora. Alguns de seus poemas se imbricavam 
com nossas próprias vivências e reminiscências, como, por exemplo, o poema: 

 
ODE ÀS SECAS DO NORDESTE 
 
[...] Na estrada norte era noite 
Na estrada sul era dia 
Em todo o sertão queimado 
Que diferença fazia 
Se o sol nascesse de noite 
Se a lua enchesse de dia? (MAMEDE, 2003, p. 53). 

 
A autora nos relata as lembranças do sertão nordestino, destacando umas de 

suas principais características que é a seca, possibilitando-nos refletir também sobre os 
problemas enfrentados em nossas histórias de vida, com fortes vínculos com a vida 
rural. 

Passamos agora a narrar aspectos da história do NEEd, tomando por base 
alguns dos documentos escritos desse Grupo. 

Segundo a proposta de implementação do NEEd, a sua criação se deu no dia 
22 de maio de 2000, quando foi institucionalizado no CNPq, e de início fazia parte 
professores e funcionários, sendo 10 professores e 1 funcionário, embora se tivesse a 
proposta de incluir também alunos para estudar  as temáticas relacionadas à educação. 
De acordo com esta proposta: 

 
O Núcleo de Estudos em Educação - NEED é um órgão integrante do 
Departamento de Educação do Campus Avançado “Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia”- CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte -UERN. Este núcleo se define enquanto um grupo em construção, 
mas que já se vislumbra como algo concreto e não apenas como desafio. 
(NEED, 2000, [p.1]). 

 
Nesse período, o Grupo tinha as seguintes linhas de pesquisa: Estado e 

Políticas Públicas em Educação; e Formação do Educador e Alternativas Pedagógicas. 
Observamos que os membros do NEEd estavam aglutinados em sua maioria na segunda 
linha de pesquisa, visto que apenas duas pesquisadoras estavam vinculadas à primeira 
linha. Além disso, a produção e as ações de pesquisa eram muito individualizadas e 
inconsistentes, dada a pouca qualificação dos seus membros ― 09 especialistas ― e a 
inexperiência na execução de atividades de pesquisa. Assim, as ações de pesquisa se 
constituíam mais das pesquisas vinculadas aos projetos de dissertação de 03 
pesquisadores em capacitação: Políticas Educacionais nos anos 90 e os Conselhos 
Municipais de Educação em Pau dos Ferros; O Desafio de institucionalização de 
gestões participativas: Os conselhos municipais de saúde; O ensino de leitura a partir do 
planejamento dos professores; a relação teoria – prática. E duas pesquisa-ação: A 
criança e o adolescente no município de Pau dos Ferros: um diagnóstico dessa 
realidade; A repetência na Escola Estadual “4 de setembro”: uma ação conjunta entre 
unidade escolar e universidade (NEED, 2000, 2002, 2011). 

Com o passar do tempo, o Grupo foi recebendo novos membros, com a 
inclusão de 03 pesquisadores e 10 discentes do Programa Institucional de Monitoria 
(PIM) e da especialização em educação (NEEd, 2002) e aumentando a capacitação de 
seus pesquisadores, o que gerou a necessidade de discutir outras temáticas e mudanças 
nas linhas de pesquisa existentes. Em 2002, a linha de pesquisa “Estado e Políticas 
Públicas em Educação” passou a ser denominada “Cultura, Sociedade e Políticas 
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Educacionais” e incorporar temas sobre: a relação entre sociedade, trabalho e educação; 
concepções educativas; as relações de gênero. Já a linha “Formação do Educador e 
Alternativas Pedagógicas”, passou a se chamar “Práticas Pedagógicas e Formação do 
Educador”. Esta última continua a discussão sobre formação do educador e práticas 
pedagógicas, afunilando suas temáticas de interesse para: planejamento e avaliação; 
currículo, organização e seleção de conteúdos (NEED, 2002).  

No ano de 2004, com a criação de cursos de Administração, Educação 
Física, Enfermagem e Geografia no CAMEAM, o Departamento de Educação (DE) 
ficou responsável pela oferta das disciplinas da área de fundamentos em todos os cursos 
do CAMEAM, tais como: Filosofia, Sociologia, Antropologia, e do campo da formação 
pedagógica nos cursos de licenciatura. Com isso o NEEd passou a ter 09 pesquisadores 
novos, dos quais 7 tinham capacitação concluída ou em andamento em nível de 
mestrado e 2 especialistas, e uma maior prática em fazer pesquisa, assim surgindo novos 
interesses temáticos: Educação do campo, educação em direitos humanos, sexualidade. 
E outros temas que já se discutiam foram afunilados, tais como: Educação Infantil, 
política educacional e gestão escolar, Educação de Jovens e Adultos, planejamento e 
avaliação do ensino.  

Esse período foi rico e diverso, mas também foi permeado por algumas 
divergências. Assim, visando a delimitação temática e captação de novos recursos para 
bases de pesquisa, no ano de 2005, 05 pesquisadores do NEEd saíram e fundaram o 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem 
(GEPPE).  

No período entre 2004 e 2009, o grupo contava com 07 projetos de 
pesquisa; 03 projetos de extensão; e 07 dissertações e 01 tese foram concluídas.6 E 
estavam em andamento 02 projetos de pesquisa, 02 projetos de extensão, 01 projeto de 
dissertação e 06 projetos de tese (COSTA, 2009; PINEIRO, 2009).  

Entre os anos de 2007-2010, o NEEd ganhou mais 15 pesquisadores novos, 
sendo 02 doutores, 04 mestres e 09 especialistas. Contudo, ao longo da sua existência 
ele também foi perdendo pesquisadores, com a saída de professores para outras 
instituições de ensino superior e/ou grupos de pesquisa, como por exemplo, o GEEPE.  

Atualmente, o grupo conta com 22 pesquisadores, 13 discentes e 06 
colaboradores. Deste quadro, os discentes são alunos somente da graduação. Já no 
quadro dos pesquisadores, temos 03 doutores, 10 mestres (destes, 05 estão cursando 
doutorado), 09 especialistas (02 estão cursando o mestrado). Embora tenha um número 
grande de pesquisadores, o grupo conta apenas com 03 projetos de pesquisa cadastrados 
no NEEd e institucionalizados na UERN, apesar de ter outros projetos de pesquisa 
desenvolvidos com a participação de membros do NEEd, estes são vinculados a outros 
grupos de pesquisa ou estão voltados para a capacitação docente de seus em nível de 
mestrado e de doutorado. (COSTA, 2009; COSTA, SILVA, 2011; PINHEIRO, 2009; 
SILVA, 2011a, 2011b). 

Além disso, dos 22 pesquisadores, 07 são de outras instituições como: a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (UFERSA) e as escolas da Educação Básica; e 09 participam de mais de 
uma base de pesquisa (COSTA, SILVA, 2011; SILVA, 2011a, 2011b). 

Outro aspecto importante do NEEd é a articulação de suas atividades de 
pesquisa com ações extensionistas. Por isso, o Grupo tem uma aproximação muito 
grande com as ações do Núcleo de Extensão em Educação em Direitos Humanos 
(NUEDH). A influência de abordagens da pesquisa-ação é marcante na trajetória do 
                                                             
6 Com a criação do GEEPE, em 2005,dois projetos de pesquisa, uma dissertação e uma tese foram concluídas nesse 
grupo.  
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NEEd, destacando-se nos últimos projeto a pesquisas colaborativa e a história de vida 
em formação, que propiciaram uma articulação direta com 02 projetos de extensão em 
desenvolvimento, sendo que 01 é parte integrante de uma das pesquisa do Grupo em 
andamento. 

Ao longo dessa pesquisa percebemos algumas dificuldades enfrentadas pelo 
grupo, tais como: uma melhor dinamização nas orientações de alunos de graduação e de 
pós-graduação; saída constante de membros discentes e docentes; a pouca produção 
coletiva voltada para publicar de artigos, livros ou capítulos de livros. 

Um dos motivos para acarretar essas problemáticas, talvez possa ser o fato 
de, no início de sua história, todos os docentes do Departamento de Educação serem 
cadastrados no NEEd, independente de desenvolverem pesquisa ou não, mediante a 
situação de que era o único grupo de pesquisa deste departamento. Podendo também ter 
contribuído para a baixa produção do Grupo e pouca diversidade de projetos. 

 
CONCLUSÃO 
 

Mediante o que foi discutido, analisado e apresentado, concluímos que esta 
pesquisa foi de fundamental importância, para a construção da história do NEEd, 
possibilitando um aprofundamento teórico com os autores que já foram citados no 
decorrer do trabalho, que discutem história oral e memórias, contribuindo para o  
desenvolvimento de um registro sobre a pesquisa na UERN, uma vez que ficará 
documentada a história do primeiro grupo de pesquisa do Departamento de Educação: o 
NEEd.  

Este é um tipo de trabalho que encontra muitas dificuldades, sobretudo em 
relação à organização das informações e arquivos pelo grupo. Porém, é satisfatório, 
possibilitando um maior aprofundamento nos registros para pesquisadores futuros, que 
desejam trabalhar com essa temática. É interessante que outras pessoas possam dar 
continuidade ao trabalho de resgate das memórias, não só do NEEd, mas de outros 
grupos de pesquisas ou até mesmo de outros segmentos, possibilitando a outros 
pesquisadores adentrarem em outros sentidos dessa história e da própria trajetória da 
pesquisa na UERN. 
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NARRATIVAS DE VIDA E AUTOFORMAÇÃO 
 

Gilberto Ferreira Costa1; Gilcilene Lélia Souza do Nascimento2; Jéssica Luana Fernandes3; Josefa 
Raquel Pereira Almeida;4 Maria Euzimar Berenice Rego Silva5. 

 
 
RESUMO: Este trabalho é resultado de uma análise feita sobre as narrativas de vida pertencentes ao grupo da pesquisa 
“Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, do CAMEAM/UERN. Para 
realização deste trabalho, tomamos como referência as narrativas do grupo matutino, uma vez que as ações do projeto 
são divididas em dois grupos, o matutino e o vespertino. O grupo matutino possui dois subgrupos: “Os girassóis” e 
“Vida Escolar”. Foram analisadas 06 (seis) narrativas de vida. O objetivo específico desta análise é identificar: a) a 
formação do grupo em pesquisa; b) temas e interesses; c) a ocorrência de mudança de interesse temático pelos 
pesquisadores; d) instituições, pessoas e tradições teóricas que contribuíram para a formação em pesquisa; e) atividades 
de pesquisa que já desenvolveram. Tivemos como apoio teórico para a análise do conteúdo das narrativas os estudos de: 
Bardin (2009), Brandão (2003), Brandão (2008), Flick (2009), Josso (2004), Moreira (1984) e Pineau (2006), que nos 
fizeram compreender que o ato de construir uma narrativa autobiográfica, torna o sujeito que escreve o narrador e autor 
de sua própria história. Esse ressignifica suas trajetórias e atribui valor formativo as suas experiências construtivas, 
relembra de fatos passados e projeta planos futuros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Memória; Narrativas de Vida. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em 
Educação (NEEd)” tem como foco de investigação as narrativas autobiográficas de participantes do 
NEEd. O grupo de participantes dessa pesquisa é constituído por professores do Departamento de 
Educação (DE) do Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), professores de outras instituições, alunos 
dos Cursos de Geografia, Letras e Pedagogia. O presente trabalho parte de uma análise destas 
narrativas, com ênfase nos seguintes aspectos: a) a formação do grupo em pesquisa; b) os temas e 
interesses dos membros; c) a ocorrência de mudança de interesse temático pelos participantes; d) 
instituições e pessoas que contribuíram para a formação deles em pesquisa; e e) atividades de 
pesquisa que já desenvolveram. Selecionamos como fonte para nossas análises e reflexões apenas as 
narrativas do grupo matutino, que por sua vez, está dividido em dois subgrupos: “Os Girassóis” e 
“Vida Escolar”. 

Esse projeto do NEEd tem como foco central compreender o percurso de formação de 
sua equipe, buscando identificar o que foi de mais significativo para o crescimento do grupo e de 
cada membro participante, a partir da análise das experiências que consideramos formadoras. Os 
grupos de estudos/trabalho desenvolvidos na pesquisa visam à socialização das narrativas (escritas e 
                                                             
1 Doutor em Educação e Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: gilbertofcosta@hotmail.com 
(Orientador). 
2 Mestra em Educação e Pedagoga do Campus Central – Mossoró-RN – da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Co-
Orientadora). E-mail: lelhinha@hotmail.com.  
3 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e bolsista do PIBIC-CNPq, no período 
de março a julho de 2011. E-mail: ges.sicaluana@hotmail.com. 
4 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e bolsista do PIBIC-CNPq, no período 
de Julho de 2010 a fevereiro de 2011. E-mail: raquel-pereira123@hotmail.com. 
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bereserras@hotmail.com (Orientadora). 
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orais), o redimensionamento das linhas de pesquisa do NEEd e também o aprofundamento teórico 
sobre pesquisa, formação e abordagem biográfica, especialmente as discussões no campo da 
memória e da história de vida em formação (BRANDÃO, 2008; JOSSO, 2004; MOREIRA, 1984; 
PINEAU, 2006). Os encontros e ações da pesquisa procuraram possibilitar aos participantes do 
projeto construir e reconstruir suas narrativas de vida, permitindo ao indivíduo o autoconhecimento, 
em que o mesmo reflete sobre a influência das experiências vividas para o que se vai viver, 
pautando-se sempre na socialização e interação entre os participantes, havendo momentos 
constantes de conhecimento também de vida do outro através da troca de experiências, das histórias 
de vida contadas, escritas e desenhadas por cada membro do grupo, a serem analisadas com base 
nos estudos teóricos que tratam da autobiografia. A atividade “Diálogos autobiográficos” é dividida 
em dois grupos de estudos, o grupo “matutino” e o “vespertino”. Também faz parte desta atividade 
o grupo “Diálogos virtuais” que permite aos participantes, assim como aos demais, a troca de 
narrativas entre membros de um grupo, e também permite a inclusão dos membros do NEEd 
afastados para capacitação ou que pertencem a outras instituições de ensino superior. 

Os objetivos propostos do plano de trabalho apresentado ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): “Análise das experiências formadoras da equipe NEEd para 
discutir estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso escolar”, foram: 

 
 Conhecer narrativas de vida e desenhos dos membros do grupo matutino participantes 
dos “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação 
(NEEd)”. 
 Analisar as experiências dos membros e como se deu a sua formação através das 
narrativas. 

 
Vale salientar que estes objetivos foram propostos para os meses de março/julho de 

2011, período que corresponde à oferta da bolsa PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

O interesse em discutir e analisar as narrativas desses participantes do NEEd  se deu a 
partir de estudos que realizamos sobre  memória autobiográfica, desde a nossa entrada nesse grupo 
NEEd a partir de abril de 2010. Entendemos que as histórias narradas ou escritas permitem 
compreender, recuperar e ressignificar trajetórias e projetos, que ao serem rememoradas/lembradas 
e narradas em forma de autobiografias escritas poderão revelar uma identidade pessoal ou de um 
grupo. Segundo Brandão (2008, p. 15), “Essa história que é nossa e dos grupos aos quais 
pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa identidade, ilumina nosso caminho na 
busca de sentidos para nosso ser-estar no mundo”. 

Partindo do pressuposto acima, buscamos compreender como se deu a formação dos 
participantes do NEEd em pesquisa com o objetivo de identificar fatos e aspectos nas histórias de 
vidas narradas e compartilhadas que possam revelar uma identidade do grupo.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Essa investigação de caráter qualitativo partiu de pesquisa bibliográfica sobre pesquisa, 

formação e abordagem biográfica, centrando-se nas discussões no campo da memória e da história 
de vida em formação, cujo apoio teórico podemos encontrar nos estudos de: Bardin (2009), Brandão 
(2003), Brandão (2008), Flick (2009), Josso (2004), Moreira (1984) e Pineau (2006). 

As narrativas que tomamos para análise e reflexão pertencem ao grupo matutino da 
pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”. 
Como dito anteriormente, este grupo se divide em dois subgrupos: “Os Girassóis”, com sete 
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participantes presenciais, sendo um virtual; e “Vida Escolar”, também com sete participantes. Para 
este trabalho, foram selecionadas para análise seis narrativas: duas do Grupo “Os Girassóis” e 
quatro do Grupo “Vida Escolar”. Buscamos identificar nestas seis narrativas as histórias de vida e 
formação de cada um, desde as experiências pessoais, as instituições formadoras, as pessoas ou 
tradições teóricas que contribuíram para sua formação em pesquisa, e principalmente, as 
experiências em pesquisa que os indivíduos têm e pretendem ter, revelando a importância desta para 
a formação, em que se analisam as histórias vividas e vivenciadas, a luz das teorias que discutem 
autobiografia, buscando dessa forma construir novos conhecimentos e utilizá-los frente às 
oportunidades da sociedade. 

Tendo em vista os princípios norteadores da Pesquisa, especialmente no que se refere à 
análise das experiências formadoras, optamos pela leitura das narrativas escritas e investigação das 
narrativas orais e dos desenhos feitos durante a dinâmica “Estrada da Formação”, presentes nos 
registros videográficos no período de abril/2010 a abril/2011. Porém, para este trabalho, fazemos 
uso apenas das narrativas de vida dos participantes do grupo matutino do NEEd, buscando 
identificar as experiências dos membros e como se deu sua formação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Reflexão Sobre Memória Autobiográfica e as Narrativas de Vida 

 
A memória autobiográfica é um processo de rememoração no qual recuperamos e 

ressignificamos nossas lembranças, trajetória de vida, o que vivemos e até mesmo os nossos planos 
futuros. Mas, não só do que realmente vivemos são constituídas as nossas lembranças, pois elas se 
imbricam também as memórias das outras pessoas com as quais nos relacionamos e dos grupos 
sociais que participamos. Essas memórias coletivas são também herdadas de nossa origem. Assim, 
somos constituídos por nossas lembranças, nossa cultura e nossa história. Para Brandão (2008, p. 
16),  

 
[...] cada memória é única, tem a marca e é constitutiva de nossa identidade, fazendo parte, 
simultaneamente, das comunidades restritas ou ampliadas das quais participamos; ligando-
nos também as memórias comuns, sócio-históricas. Ao trabalharmos com as histórias dos 
sujeitos, como narrativas, ficam evidentes as lembranças individuais entrelaçadas às 
memórias coletivas, também como parte histórica que as contextualiza.  

 
Ao fazer uso da abordagem autobiográfica o indivíduo mergulha em suas lembranças, 

resgata histórias que ficaram para trás, momentos alegres ou difíceis, experiências que trouxeram 
algum aprendizado, possibilitando-lhe traçar seu perfil pessoal e profissional, construir sua 
identidade e também contribuir para sua formação. Diante de tantas lembranças resgatadas na 
rememoração, o que analisar em uma narrativa autobiográfica? Conforme Flick (2009, p. 308), “O 
objetivo da análise de dados narrativos concentra-se mais em revelar esses processos construtivos 
do que em reconstruir processos factuais”. 

No processo de escritura da narrativa o sujeito entra em contato com processos factuais 
e construtivos, recordam de datas, momentos e experiências que acarretaram algum tipo de 
aprendizagem que foi significativa em sua trajetória de vida. Neste processo de rememoração, ele 
mergulha em seu interior e também reflete sobre sua identidade. Assim, podemos afirmar que as 
várias lembranças trazidas pelas narrativas autobiográficas possibilitam ao sujeito o conhecimento 
de si mesmo, como aponta Brandão (2008, p. 77-8): 
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Em todos esses projetos, a busca das raízes culturais identitárias, baseadas na vida vivida, 
nas histórias das comunidades, em seus saberes-fazeres, trazidas pela memória nas práticas 
narrativas autobiográficas, mostram-se como possibilidades de um conhecimento de si, do 
grupo de pertencimento e de sua cultura.  

 
Através da narrativa autobiográfica o indivíduo coloca-se em contato com fatos 

ocorridos ao longo de sua vida e também conhecimentos adquiridos neste processo, ficando na 
posição de narrador de sua própria história. Ele passa a dar significado a estes acontecimentos e 
vislumbra as experiências vividas como formativas na vida pessoal como também na profissional. 
Segundo Josso (2004, p. 47-8), “[…] para que uma experiência seja considerada formadora, é 
necessário falarmos sobre o ângulo da aprendizagem; por outras palavras essa experiência simboliza 
atitudes, comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma 
subjetividade e identidades.”  

 
Reflexão das Narrativas: Relato das Experiências e Histórias de Vida e Formação 

 
Nas narrativas que tomamos para análise, tentamos identificar: a formação do grupo em 

pesquisa; seus temas e interesses; a ocorrência de mudança de interesse temático pelos 
participantes; d) as instituições, pessoas e autores/as que contribuíram para a formação deles; e as 
atividades de pesquisa que já desenvolveram ou participaram. Conforme os excertos das narrativas 
transcritas abaixo, observamos que, das duas narrativas do Grupo “Os Girassóis”, um participante 
diz ter tido o primeiro contato com pesquisa em um curso de pós-graduação e que depois de saber 
da importância da formação continuada buscou fazer parte do NEEd. Na segunda narrativa, o 
participante diz que seus primeiros contato com pesquisa foi em uma disciplina “Práticas 
Pedagógicas Programadas” no início do Curso de Pedagogia e também a participação no NEEd.  

 
Tulipa6 = “Minha primeira experiência em pesquisa se deu logo quando entrei na faculdade 
em um trabalho proposto pela disciplina Práticas Pedagógicas Programadas I” 
 
Hortência = “[...] posso enfatizar que meu primeiro aprendizado com essa ferramenta [...] 
foi no meu curso de pós-graduação, tendo como um dos trabalhos de curso realizar uma 
pesquisa qualitativa.”. 

 
Quanto ao quesito “Instituições, pessoas e tradições teóricas que contribuíram para a sua 

formação”, foram citadas principalmente: a família, a universidade e o curso de pós-graduação. Em 
relação às atividades de pesquisa que já foram desenvolvidas “Hortência” diz ter desenvolvido sua 
primeira atividade de pesquisa no curso de pós-graduação e “Tulipa” na disciplina “Práticas 
Pedagógicas Programadas” do Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN. Já sobre seus interesses no 
envolvimento com atividades de pesquisa, ambos compreendem a importância da formação nessa 
área como importante para sua formação, envolvendo o plano pessoal, profissional, intelectual e 
acadêmico. 

 
Hortência = “o estudo no NEEd tem contribuído bastante na minha formação pessoal e 
profissional, [visto que] somos eternos aprendizes”  

 
Nas duas narrativas analisadas foi possível perceber a importância que ambos dão a 

motivação de suas famílias, as experiências vividas e também fazer parte de um grupo de pesquisa. 
Isso mostra que ao recuperar certas lembranças tristes ou alegres, isto lhes possibilita também 
                                                             
6 Os pseudônimos utilizados neste texto foram escolhidos pelos próprios participantes durante as dinâmicas da pesquisa “Diálogos 
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em educação (NEEd)”. 
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projetar planos futuros e redefinir projetos de vida/formação/trabalho, como destacam Brandão 
(2008) e Josso (2004). Nas narrativas, evidenciou-se a vontade que os indivíduos têm de se 
qualificar profissional e também pessoalmente. Segundo Brandão (2008, p. 15), 

 
[...] a partir da memória autobiográfica nas histórias narradas, e muitas vezes escritas, 
podemos, usando a linguagem, refletir, compreender, reorganizar e ressignificar essas 
trajetórias e projetos de vida-trabalho, nossas e de outros, articulando as memórias 
individuais e coletivas, dando-lhes um sentido-significado.    

 
Em relação ao Grupo “Vida Escolar”, as quatro narrativas analisadas apontam que seus 

contatos iniciais com a pesquisa se deu através da participação no NEEd. Quanto aos seus temas e 
interesses, “Lápis” diz buscar uma formação profissional e também pessoal, assim também diz 
“Discente”. “Caderno”, por sua vez, busca crescer academicamente.  

 
Lápis = “Ainda tenho muito a conquistar, como fazer o curso de Geografia que tanto 
almejo. Além disso, pretendo fazer especialização na área de Letras, que já venho trilhando 
um caminho.” 
 
Caderno = “[...] com a participação neste projeto com certeza terei muitas experiências e 
crescerei academicamente”. 
 

Em suas narrativas o grupo destaca instituições, pessoas e tradições teóricas que 
contribuíram para sua formação, especialmente na área da pesquisa. “Livro-Esponja”, por exemplo, 
destaca a tradição marxista como base principal de sua formação profissional e também seu 
envolvimento com outras abordagens, como a cultura oriental, a autobiografia e o 
autoconhecimento, e ainda destaca que estes aspectos estão permeados por conflitos, pois estes se 
baseiam em abordagens filosóficas diferentes. 

 
Livro-Esponja = “Tudo isso vem gerando em mim uma busca constante pela harmonização 
eu-cosmo-natureza-sociedade”. 

 
Dentre as instituições e experiências formadoras foi enfatizado pelos participantes do 

Grupo “Vida Escolar” a entrada na UERN e por sua vez no grupo NEEd. “Caderno” diz também 
que a professora de reforço na infância o influenciou muito por ter acreditado nele e hoje está na 
Universidade. 

 
Caderno = “A minha entrada no projeto NEEd se deu por incentivo das minhas colegas que 
já estavam participando do mesmo”. 
 
Lápis = “[...] minha entrada nas atividades do NEEd veio para complementar essa riqueza 
de conhecimentos que a Universidade oferece”.  

  
Percebemos que o grupo destaca o projeto “Diálogos Autobiográficos” como uma 

grande influência para a formação em pesquisa e reconhecem a importância de participar de 
atividades como esta, como aponta a fala de “Lápis” acima. Em relação às atividades de pesquisa 
desenvolvidas, alguns citam que seu envolvimento com a pesquisa é recente, sendo a participação 
no NEEd sua primeira experiência nessa área. Outros destacam a mudança de foco durante o 
envolvimento com a pesquisa, como podemos perceber pelas seguintes falas:  
 

Caderno = “Ainda não adquiri experiências neste projeto, pois ingressei faz pouco tempo, 
mas com trabalhos realizados nas disciplinas Práticas Pedagógicas Programadas (PPPs), 
Pesquisa Educacional e Profissão Docente adquiri novos conhecimentos”.  
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Livro-Esponja = “[...] estudando a formação das educadoras rurais (infância/vivência rural), 
cresço e posso germinar novas sementes para o fazer/saber acadêmico do NEEd”. 
 
Discente = “Atualmente participo das atividades do NEEd, que me farão conhecer melhor a 
vida acadêmica e ter um aprofundamento nas atividades de pesquisa”. 

 
Estes recortes das narrativas nos permitem perceber o papel significativo que 

instituições, pessoas e tradições teóricas exercem sobre eles, chegando a influenciar seu perfil 
pessoal e até profissional. A memória autobiográfica traz a tona os grupos que o indivíduo convive 
e também as instituições formadoras, em suas narrativas o grupo deixa aflorar suas experiências 
pessoais e também formativas. Desta forma, sua identidade também aflora. Nos relatos escritos, as 
experiências pessoais, as suas trajetórias individuais e coletivas revelam aprendizagens sobre sua 
formação e desejos futuros; como identificamos na fala de alguns membros, quando dizem buscar 
qualificação profissional e também pessoal. O ato de narrar sua história os colocou em campo 
reflexivo quando estes evidenciam suas experiências acumuladas ao longo de sua trajetória e por 
sua vez as transformações no que se refere a sua identidade. Conforme Brandão (2008, p. 38-39), 

 
As identidades são consideradas, assim, em suas dinâmicas – construídas, múltiplas e 
passíveis de ser atualizadas – sempre em processo de construção ou composição. Como 
ligada a diferentes marcas de referências, internas e externas, e que fornecem um sentido à 
construção de uma trajetória individual que é narrada como história.  

 
Vimos que mergulhar em suas memórias deixa o sujeito e sua identidade passíveis de 

transformações, pois ao trazer de volta nossas experiências lembramos o passado e ao mesmo 
tempo também podemos (re) configura nossos projetos de vida/trabalho/formação. 

 
CONCLUSÃO 

 
Com a realização e sistematização da análise feita sobre as narrativas, foi possível 

identificar o quanto os sujeitos que narraram sua história ressignificaram suas trajetórias e as 
experiências acumuladas. Eles atribuíram a estes processos construtivos uma característica 
formadora. Ao lembrar e narrar suas próprias histórias foi possível eleger experiências significativas 
e também os possibilitou refletir sobre “a pesquisa na universidade” como um processo de formação 
profissional e também pessoal. 

Conforme encontrado nas narrativas analisadas, em algumas das falas citadas 
anteriormente, os sujeitos analisados buscam uma formação profissional e pessoal e acreditam que 
fazer pesquisa e, especialmente, participar do NEEd e do Projeto “Diálogos Autobiográficos” irá 
contribuir em muito para esta formação. Eles reconhecem que o envolvimento com projetos como 
este, escrevendo uma narrativa autobiográfica propiciará o desenvolvimento de sua autoformação. 
Sabemos que bem mais que isto, também propiciará o conhecimento de si mesmo, já que ao narrar 
os fatos vividos, eles entram em contato com sua história como narrador e autor. Segundo Josso 
(2002, p. 34), “Falar das suas experiências formadoras é, pois, uma certa maneira de contar a si 
mesma a sua própria historia[...]”. 

Nas seis narrativas analisadas encontramos sujeitos mergulhando em suas histórias, 
sejam em processos construtivos ou apenas factuais, rememorando suas trajetórias e atribuindo 
significados as experiências que consideram formativas, sendo narradores de sua história, 
lembrando-se de fatos passados, mas também fazendo planos futuros. 

Como já dito neste trabalho, o objetivo do plano de trabalho “Análise das experiências 
formadoras da equipe NEEd para discutir estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso 
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escolar” tinha como proposta trabalhar com as narrativas escritas, desenhos e narrativas orais por 
meio dos vídeos. Para este trabalho, usamos apenas as narrativas escritas. Porém, no Plano de 
Trabalho “Experiências formadoras, narrativas de vida e pesquisa”, PIBIC 2011-2012, pretendemos 
dar continuidade a essa investigação.  
 
AGRADECIMENTOS 
 

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) pela oportunidade de participar com bolsa remunerada do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC); agradecemos também a nossa orientadora Maria Euzimar Berenice 
Rego Silva, nosso orientador Gilberto Ferreira Costa e nossa co-orientadora Gilcilene Lélia Souza 
do Nascimento, pela orientação sempre disponível, durante todo processo do projeto, permitindo 
estudos teóricos, análise da realidade através das narrativas e como resultado a produção de 
conhecimento, finalidade da pesquisa na universidade.  
 
REFERÊNCIAS  
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. ed. rev. ampl. Lisboa, PT: Edições 70, 2009. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A Pergunta a várias mãos: a experiência da partilha através da 
pesquisa na educação. São Paulo: Cortez, 2003.  
 
BRANDÃO, Vera Maria Antonieta Tordino. Labirintos da memória: Quem sou? São Paulo: 
Paulus, 2008. 
 
COSTA, Gilberto Ferreira (Coord.). Diálogos Autobiográficos: reminiscências do Núcleo de 
Estudos em Educação (NEEd). Pau dos Ferros, RN: CAMEAM/UERN, 2009. (Projeto de Pesquisa 
Formulário FAPERN).  
 
FLICK, Uwe. As análises de narrativa e a hermenêutica. In: ______.  Introdução à pesquisa 
qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 307 – 317. (Métodos de pesquisa). 
 
JOSSO, Marie Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004.   
 
MOREIRA, Ana Angélica Albano. O Espaço desenho: a educação do educador. 10. ed. São Paulo: 
Loyola, 1984.  

PINEAU, Gaston. As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de pesquisa-ação-
formação existencial. Educação e Pesquisa: revista da Faculdade de Educação da USP, São Paulo, 
v. 32, n. 2, p. 329 - 343, maio/ago. 2006. 

SILVA, Maria Euzimar Berenice Rego Silva (Coord.). Diálogos Autobiográficos: reminiscências 
do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) – II Etapa . Pau dos Ferros, RN: CAMEAM/UERN, 
2011. (Projeto de Pesquisa).  
 
 
 

Anais do VII SIC 566

ISBN: 978-85-7621-031-3



O ENSINO DA LEITURA NA ESCOLA PÚBLICA DE MOSSORÓ 
 

Verônica Maria de Araújo Pontes1; Edinalva Virgínio Felipe de Oliveira2; Jesyka Macedo Guedes3 
 

RESUMO: A busca de formação de leitores tem se constituído numa preocupação constante de professores e 
pesquisadores que vêem a leitura como um dos caminhos para o desenvolvimento cognitivo do aluno, bem como a 
formação de cidadãos críticos. No entanto, em avaliações realizadas como o PISA e o SAEB, os nossos alunos não têm 
atingido a literacia em leitura,ficando aquém das expectativas gerais.Sendo assim, questionamos: Como se dá o trabalho 
com a compreensão de leitura de textos realizado pelo professor em sala de aula?Como podemos formar leitores em 
sala de aula?Nossa pesquisa tem como objetivos: verificar o ensino de língua portuguesa em sala de aula do 3º ano do 
ciclo inicial; identificar a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno e o que é trabalhado pelo professor; 
proporcionar mudanças na prática do professor a partir da leitura literária em sala de aula, em um projeto de 
intervenção; despertar o interesse do aluno/leitor pelos textos literários; utilizar narrativas tendo em vista proporcionar o 
gosto e o prazer de ler; refletir sobre a formação de leitores capazes de dar significado ao que lêem. Para isso, 
investigamos uma sala de aula de 3º ano dos anos inicias da rede pública de ensino da Cidade de Mossoró, através da 
abordagem qualitativa,utilizando entrevistas e observações,bem como uma proposta de intervenção em sala de aula.A 
análise proposta contempla aspectos psicolinguísticos e sociais de compreensão da leitura, com base em experiências e 
estudos já realizados por Smith, Oakhill, Marcuschi, Spinillo, Amarilha, Azevedo, Pontes e Zilberman. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitor; Leitura; Literatura. 

INTRODUÇÃO 
 
As nossas pesquisas durante os anos de 1994, 1996 estiveram direcionadas para as 

bibliotecas escolares na rede pública de ensino, visando a sua contribuição para a formação do 
aluno/leitor, ou seja, procuramos saber qual a relação da escola com a prática de leitura e por isso 
percebemos uma falta de direcionamento do trabalho da biblioteca para a leitura literária.  

Nos anos de 2002 a 2004 interessamo-nos também pelo trabalho do ensino de literatura 
em sala de aula, o que nos fez dar continuidade direcionando a nossa pesquisa atual para os anos 
iniciais, especificamente, o 3º ano. Dessa forma, é que desenvolvemos no ano de 2009-2010 esta 
pesquisa, incluída no Grupo de Pesquisa em Alfabetização e Letramento do Departamento de 
Educação da Faculdade de Educação- UERN. Partimos do levantamento das seguintes questões: 
Como se dá o trabalho com a compreensão de leitura de textos realizado pelo professor em sala de 
aula? O que fazer para a formação do leitor que dê sentido à leitura? 

Para responder a estas questões, realizamos entrevistas e observações em sala de aula 
com os sujeitos da pesquisa: um professor e 28 alunos do 3º ano de uma escola pública municipal 
da Cidade de Mossoró-RN. Os dados possibilitaram-nos perceber inicialmente, que os alunos 
encontram-se em nível inicial de leitura, operando com estratégias locais de leitura, e ainda 
constatamos, através da coleta de dados, que 06(seis) alunos não sabem ainda decodificar os nossos 
códigos lingüísticos, e a maioria não aprendeu a ler na perspectiva da leitura enquanto um processo 
mais amplo de compreensão crítica e sua utilização social, os outros 22 alunos.  

Assim, podemos dizer que os alunos apresentam muitas dificuldades de leitura, tanto no 
que diz respeito à leitura fluente como em relação à própria compreensão do texto lido, e ainda do 
uso social da leitura e da escrita. Na sala de aula, verificamos que a leitura ainda não se constitui 
como fonte de prazer, o que de alguma forma retrata, segundo Pontes (2007), a leitura como sem 
significado para o educando. A escola pesquisada se detém em leitura e transcrição de um texto no 
livro didático, o que para Pontes (2007) é uma leitura mecânica, estática, quando na verdade deveria 

                                                             
1 Doutora em Educação, docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN, e-
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2 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: 
nalvinhafelipe@hotmail.com 
3 Discente do Curso de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail: 
jesyka.mg@hotmail.com 
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ser uma relação racional entre o indivíduo e o mundo que o cerca, e essa relação é ampla e cheia de 
significados.  

Quando pesquisamos sobre a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno 
e o que é trabalhado pelo professor em sala de aula, constatamos que os sujeitos estão indo em 
direção oposta, pois a leitura que desperta interesse no aluno não é a leitura que está sendo 
trabalhada em sala de aula pelo professor. Essa constatação direciona a nossa reflexão sobre o papel 
do professor de língua portuguesa no despertar do interesse pela leitura, no papel deste sujeito como 
formador de leitores e ainda mais como de mediador entre o aluno e o conhecimento que o cerca, 
responsabilidade do professor. 

Também verificamos outro espaço voltado para a leitura e do nosso interesse também: o 
espaço da biblioteca escolar. Nessa verificação percebemos que este espaço não está 
adequadamente organizado para a formação do leitor, seu maior objetivo, bem como a sua estrutura 
física e material bibliográfico não está adequado ao público dos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

A partir destes dados, vimos a necessidade de um trabalho voltado para a formação do 
professor no que diz respeito ao papel de mediador na formação do aluno/leitor passando por uma 
fundamentação teórica em torno da leitura enquanto compreensão ampla do texto lido, e na busca 
do prazer da leitura do texto literário, como afirma Bamberger (1999). Dessa forma, visualizamos 
expandir nosso segundo momento do projeto voltado para as ações de intervenção com o professor 
em toda a escola; palestras que acontecerão na escola a cada última sexta-feira do mês para todos os 
professores; planejamento com os professores do 3º ano na perspectiva de um trabalho voltado para 
a leitura literária; divulgação de obras literárias existentes na escola com a comunidade escolar: 
alunos, professores e pais de alunos; momentos de leitura das obras literárias de autores brasileiros 
com os alunos; contação de histórias de contos clássicos aos alunos e evento de apresentação das 
histórias lidas pelos próprios alunos. 

Entendemos que agindo assim, nossa pesquisa estará voltada para a constatação e 
intervenção pedagógica como propomos, pois a nossa inserção no meio escolar faz-se necessária e 
urgente, para que possamos estabelecer uma relação dinâmica entre a teoria e a prática e possamos 
nos inserir no meio social e fazer uso deste meio contribuindo realmente para a sua melhoria e 
ampliação educativa, ultrapassando os muros universitários. 

Assim, nossa pesquisa tem como objetivo geral: refletir sobre o ensino da leitura na 
escola pública e contribuir para a formação de leitores capazes de dar significado ao que lêem, no 
contexto do 3º ano do ciclo inicial, em uma escola pública de Mossoró-RN, e como objetivos 
específicos: Identificar a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno e o que é 
trabalhado pelo professor de Língua Portuguesa do 3º ano do ciclo inicial; proporcionar mudanças 
na prática do professor a partir da leitura literária de narrativa em sala de aula, em um projeto de 
intervenção; despertar o interesse do aluno/leitor pelos textos literários, através da intervenção junto 
ao professor e ao aluno em sala de aula; utilizar narrativas em sala de aula tendo em vista 
proporcionar o gosto e o prazer de ler; refletir, junto aos professores, sobre a formação de leitores 
capazes de dar significado ao que lêem no contexto dos anos iniciais; trabalhar com a leitura na sala 
de aula numa perspectiva de compreensão e significado para o leitor. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A abordagem utilizada por nós será a abordagem qualitativa  que tem como recurso a 
descrição, com base no enfoque histórico-estrutural que considera no mesmo patamar de 
importância aspectos quantitativos e qualitativos da realidade social.  

Nossa pesquisa terá dois momentos: um primeiro momento que compreende a coleta de 
dados e elaboração do diagnóstico da série em estudo, e um segundo momento como um processo 
de intervenção. 
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Definimos a nossa coleta de dados inicial como observação diretiva intensiva e 
escolhemos como técnicas a entrevista e a observação. A escolha pela entrevista se deu tendo em 
vista a sua flexibilidade, o fornecimento de informações mais completas e o contexto direto com o 
entrevistado se fazer necessário por ser esse o foco da pesquisa. Utilizaremos a entrevista, 
inicialmente, com todos os sujeitos. 

A observação foi escolhida como técnica de coleta de dados, visto a necessidade de  
conhecer os procedimentos utilizados pelo professor para uma aula de literatura, como também a 
comprovação do que será dito pelos sujeitos na entrevista. 

Depois dessa coleta de dados inicial, realizaremos um diagnóstico seguido de um 
processo de intervenção. Dessa forma, nossa pesquisa se constituirá em uma pesquisa-ação em que 
tentaremos interceder na realidade atual, modificando-a e construindo uma tentativa de melhoria no 
contexto atual. Entendemos a pesquisa como um trabalho construtivo em que o pesquisador pode 
interagir com o sujeito pesquisado, sendo assim protagonista da própria situação estudada. 

Assim, trabalhamos diretamente, durante 01 ano, com 01 professor de Língua 
Portuguesa do 3º ano do ciclo inicial de uma escola pública da Cidade de Mossoró-RN, visto que é 
a partir desse ano de ensino que o aluno já se apodera da leitura e inicia então na literatura em sala 
de aula.  

O nosso trabalho foi planejado, discutido e refletido junto com esse professor, 
direcionando-o para atividades significativas com a literatura em sala de aula. Foram analisados os 
alunos do ano escolhido, levando em conta suas produções textuais dirigidas e livres, sua interação 
na hora da leitura e dos contos escolhidos, bem como a sua liberdade de escolha dos textos literários 
e sua socialização, evidenciada nos discursos dos mesmos, e também nos discursos dos professores 
e na sua prática de leitura em sala de aula. 

Para a análise dos discursos dos sujeitos utilizamos a APD - Análise Proposicional do 
Discurso, em que as proposições dos discursos dos investigados são discutidas e analisadas uma a 
uma, numa perspectiva minuciosa das palavras ditas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A escola-campo de pesquisa observada dispõe atualmente de várias dependências: salas 
de aulas, sala de direção, sala de apoio à equipe pedagógica, secretaria, sala de computação, 
biblioteca com sala de vídeo integrada, cozinha, refeitório e uma grande área de recreação. 

Além dessa estrutura a escola busca o oferecer um trabalho pedagógico que busque uma 
aprendizagem significativa, estando organizada da seguinte maneira: Diretora, Vice-diretora, 
secretaria geral, apoio pedagógico, apoio técnico, auxiliares de serviços gerais e professores. O 
Apoio pedagógico é o serviço que orienta, acompanha e avalia a ação pedagógica desenvolvida 
pelos professores garantindo o alcance dos objetivos e a qualidade do ensino e a aprendizagem no 
processo pedagógico. 

Este setor orienta o aluno no aspecto social, cognitivo, comportamental, cooperando 
para o desenvolvimento integral, no entanto de acordo com a coordenadora pedagógica, é muito 
difícil essa integração, visto que a escola está localizada em um bairro muito violento e a maioria 
dos alunos vem de famílias desestruturadas, estando em risco social, o que foi comprovado durante 
as observações. A maioria dos alunos são muito violentos, usam drogas e brigam entre si durante as 
aulas, principalmente durante o intervalo. Percebemos que há empenho da equipe pedagógica no 
que diz respeito à aprendizagem dos alunos, mas falta ainda um apoio da família de da comunidade 
em geral. Muitos pais chegam dizendo que “não podem mais com seus filhos”, dificultando ainda 
mais o trabalho de ensino e de aprendizagem significativa, e na sala de aula pesquisada constatamos 
a existência de déficit de leitura e escrita. 

De acordo com o projeto político pedagógico (PPP) da escola, é competência do apoio 
pedagógico da escola: 
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Criar condições para que os educadores possam empenhar bem sua ação 
pedagógica, orientar e acompanhar elaboração dos instrumentos que compõe sua 
ação pedagógica como: planejamento, visitas, aulas de campo, verificação da 
aprendizagem, projetos e etc. Promover estudos de atualização para professores e 
alunos, repassar as informações vindas de outros órgãos para professores e alunos; 
avaliar o desempenho da classe, da disciplina e do aluno mediante a analise dos 
rendimentos escolar; assessorar as aulas na realização de eventos, atividades 
extras-classe;promover a integração de alunos, professores e funcionários e 
pais.(RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p.5-6) 

 Além das competências destinadas ao apoio pedagógico, o PPP prevê as seguintes metas que 
deverão ser atingidas a cada início de ano letivo: 

Capacitar os professores e demais funcionários para assegurar um ensino de 
qualidade, onde o aluno é o alvo principal desse processo vocacional; realizar 
palestras e outras atividades socioculturais para integrar escola x família x 
comunidade, criar diversas atividade esportivas,envolvendo as modalidades 
oferecidas pela escola. (RIO GRANDE DO NORTE,2002,p.12-13). 

Percebe-se que o PPP está bem escrito contendo metas, bases e objetivos que buscam o 
desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos, no entanto, a escola em sua prática possui 
diversas fragilidades, principalmente nas relações entre professores e alunos, na falta de interesse 
dos alunos pelas aulas, o que impossibilita garantir o desenvolvimento dessas habilidades previstas 
no projeto, não possibilitando um processo ensino-aprendizagem significativo para o aluno. 

Todavia percebemos que a raiz dos problemas da referida instituição educativa, é 
abordada no seu próprio PPP, quando cita a existência dos altos índices de reprovação dos alunos na 
disciplina de língua portuguesa. Ocorre também a falta de muitos professores, sem falar que o 
planejamento ocorre com pouca participação dos alunos e da comunidade. Tudo isso só mostra o 
quando ainda a escola tem o que fazer para garantir uma escola pública de qualidade para os alunos 
que ali estudam, sabemos que o discurso escrito não é o bastante, é preciso que as idéias sejam 
colocadas em prática de forma eficaz,não tem como ocorrer a formação de leitores se a escola não 
garantir que o aluno(a),tenha acesso aos saberes necessários para realizar uma leitura com 
compreensão, até porque se nós professores não utilizamos a leitura como uma fonte de 
prazer,conhecimento e significado,os nossos alunos não poderão fazer o mesmo. 
Os Sujeitos da pesquisa  
a ) Professora 

No contato direto com a professora durante esse ano de pesquisa, foi possível conhecer 
alguns elementos que traçam seu perfil pessoal e profissional. Para haver uma melhor compreensão 
dessa professora, é importante mencionar que o educador assim como o educando ,é um ser social, 
histórico e ativo, construtor de si mesmo e da sua história, através da ação. A professora da 
pesquisa, já possui dezenove anos de docência, sendo dez anos trabalhando nessa instituição, no 
entanto não possui nível superior, somente o Magistério, o que segundo ela não influencia no seu 
trabalho: “pois muitas professoras formadas não fazem um terço do que ela faz na sala de aula, 
porque a universidade não prepara discente para encarar os problemas de uma sala de aula, isso 
pode se percebido através dos estagiários recebidos em sala de aula”.  

Observamos que a metodologia da professora é tradicional, apesar dela procurar  
interagir com os alunos (as), mas não conseguiu despertar o interesse na participação nas aulas. 

A professora da pesquisa afirmou sempre buscar novos conhecimentos e novas 
estratégias que contribuam para seu desenvolvimento profissional e sua atuação profissional, no 
entanto, segundo ela, só a participação da escola não resolve, é necessário que haja uma ligação 
com a família também, já que não adianta a inovação se os alunos não estão interessados a aprender, 
mais ela afirma que não desiste de proporcionar um bom ensino e sempre procura ajuda em diversos 
estudiosos, tais como: Emília Ferreiro, Paulo Freire, Piaget e tantos outros que desenvolveram 
grandes teorias para ajudar a todos os educadores a desenvolver uma ação pedagógica  que busque o 

Anais do VII SIC 570

ISBN: 978-85-7621-031-3



desenvolvimento integral do aluno.  
Segundo a professora, tomar conhecimento dessas teorias, mesmo não estando 

frequentado ou tendo frequentado o curso superior,  já a ajudou em diversos problemas na sua sala 
de aula, durante esses anos de experiência. 

A relação entre professora e alunos(as) é muito conflituosa, isso decorre, segundo a 
professora, do mau comportamento dos(as) mesmos(as), apesar da preocupação em garantir uma 
aula que privilegie um processo de ensino e aprendizagem significativo, que busca a interação e o 
diálogo, termina por ensinar de forma tradicional, escrevendo do quadro para o livro e do livro para 
o caderno, pois assim os alunos ficam quietos.  
b) Os alunos 

De maneira geral a escola campo de pesquisa atende alunos oriundos das comunidades 
Costa e Silva, conjunto Vingt Rosado, parque universitário e comunidade passagem de pedras. 
Essas comunidades traduzem os índices de analfabetismo registrados na cidade de Mossoró da 
ordem de 19,18%, superando a média nacional de 13,63% (IBGE:2004). 

Grande parte dos alunos de ensino médio é de desempregados,trabalhadores da 
economia informal e assalariados,concentrados no turno vespertino e noturno. Essas comunidades 
dispõem de poucas oportunidades de lazer e culturais,sofrendo com os problemas da violência e das 
drogas. 

Na sala de aula, da escola escolhida para a pesquisa, possuíam matriculados trinta e 
quatro, mas só frequentavam vinte e oito alunos, com idades variando entre nove e onze anos. 
Nenhum desses alunos era repetente, no entanto as maiorias possuíam dificuldades na leitura e 
escrita. 

Pela maioria virem de famílias desestruturadas e sem nenhum apoio familiar, a falta de 
disciplina na sala de aula era bem visível, muitas vezes a professora não conseguia colocar seu 
plano de aula em prática. Observamos que os alunos são meninos e meninas muito carentes não só 
de bens materiais, mas de afeto e cuidados, precisando o mais urgente possível de um apoio para 
poderem mudar a realidade em que estão inseridos, tendo a escola como a única alternativa para 
ocorrer essa mudança. 

Em relação à aprendizagem, a maioria possui grandes dificuldades em relação à leitura e 
à escrita, mas houve grande melhora, pois no começo a maioria não conhecia nem as letras do 
alfabeto e hoje só seis não sabem ler. A escola está trabalhando atualmente com o programa Mais 
Educação, este é um programa do Governo Estadual, que visa dar um suporte pedagógico para os 
alunos(as), e funciona da seguinte forma: os alunos que estão matriculados pela manhã assistem 
aula normal e pela tarde aulas de pintura, capoeira, informática e dança, e vice-versa. A única 
condição para poderem frequentar esse programa é a melhoria das notas e a frequência nas aulas 
regulares, por isso os alunos já melhoraram muito a disciplina na sala de aula e isso pode ser 
percebido durante as observações realizadas ao longo da realização da pesquisa. 

Atualmente a escola está recebendo  ajuda da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte –UERN,através do projeto de extensão PIBID e de projetos de pesquisas,trazendo benefícios 
não só para os discentes dessa instituição,mas para toda comunidade escolar, já que os projetos 
visualizam novos caminhos,estratégias e saberes que estão ajudando tanto os professores da escola 
como os alunos. 

No entanto, percebemos que a família precisa estar inserida na escola, participando, 
exigindo tanto dos professores quanto dos alunos, e essa interação sabemos é necessária para que 
ocorra uma aprendizagem mais eficaz e interativa.  

Os resultados descritos só foram possíveis através das observações e a análise das 
entrevistas, da professora e dos alunos (as),essa análise foi baseada na Análise Proposicional do 
Discurso (APD),tomando para isto categorias e núcleos de referências contidos nos discursos dos 
alunos e da professora. Segundo Pires (2008), este modelo oferece grande facilidade de aplicação, 
no plano conceitual o analista não precisa dominar noções teóricas complexas e no plano prático 
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trata-se de um modelo cuja tarefa mais elaborada é o preenchimento correto da matriz analítica. 
Dessa forma, nos discursos dos sujeitos encontramos aspectos relacionados à 

compreensão de leitura, gosto de ler, leituras realizadas, como realizam suas leituras, entre outros 
que nos permitiram elaborar as matrizes de referências para uma análise da linguagem oral e  escrita 
dos  envolvidos na pesquisa. 

A primeira etapa do projeto, que foi a coleta de dados junto com ao professor e ao aluno 
através de instrumentos de coleta de dados: O questionário e a entrevista, bem como através da 
observação, permitiu-nos inicialmente a reflexão sobre a prática do professor de língua portuguesa, 
estabelecendo um paralelo  constante entre a teoria e a pratica, assim como analisamos os alunos em 
seu processo de compreensão de língua portuguesa, verificamos os conteúdos trabalhados em sala 
de aula nessa respectiva disciplina, percebermos como  a professora compreende a leitura  enquanto 
um processo de compreensão e significado para o leitor, mas principalmente  identificarmos ,na 
pratica da professora,como se dá a formação do leitor. 

Dessa forma os resultados direcionaram para uma prática não significativa da relação da 
leitura e o prazer de ler, em que verificamos a existência de  um trabalho com a leitura sem 
perspectiva de interação com o texto, proporcionando um distanciamento entre  leitor –texto. E 
sendo o professor, como afirma Paulo Freire (1983), o mediador do conhecimento, é através de sua 
prática educativa na sala de aula, que ajudará ou impedira a formação de alunos leitores. 

Assim, percebemos que a prática educativa da professora da escola campo de pesquisa 
não está permitindo que os alunos vejam a leitura como um prazer, mas como uma mera decifração 
de signos lingüísticos, como afirmam Abreu e Masetto (1990) que a maneira como a escola, 
principalmente, como os professores agem na sala de aula colabora ou atrapalha no ensino -
aprendizagem dos alunos(as) e quando se trata  de promover o gosto pela leitura é de grande 
importancia que os professores(ras) vejam a leitura como prazer e significado para que assim 
possam levar para sua sala de aula e para seus alunos um verdadeiro incentivo, já que a concepção 
do papel do profesor, reflete valores e poderes da sociedade, e sabemos que a leitura tem um papel 
importante na formação de pessoas conscientes do seu papel como cidadão. 

Todavia é importante que pensemos a prática e a teoria do ato ler de forma interligada, 
já que o mesmo é um processo complexo, que exige decodificação, compreensão e interação entre o 
leitor e o texto, porque dessa forma ocorre sem dúvida nenhuma o despertar pela realização de uma 
leitura prazerosa, e não somente um processo mecânico para atender a fins pragmáticos, pelo fato 
da leitura significar antes de tudo, uma experiência individual, que deve proporcionar a cada 
individuo independente da idade  que  possuir, prazer e significado, em que o leitor não só possua 
capacidade de decifrar sinais, mas capacidade de dar sentido a eles, ou seja, seja capaz de 
compreendê-los. 

Essa primeira etapa do projeto permitiu-nos ampliar o olhar sobre o desenvolvimento 
literário dos alunos da escola pública de Mossoró, e avaliar se a leitura na sala de aula é trabalhada 
de forma mecânica, consistindo apenas em um processo de decodificação de letras, ou se a leitura é 
trabalhada na sala de aula como um processo de compreensão, prazer e significado. 

A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler e a escrever, mas de 
criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem conforme seus 
próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as duvidas e exigências que a 
realidade lhe apresenta. Assim criar as condições de leitura não implica apenas em 
alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se antes de dialogar com o, leitor 
sobre sua leitura, isto  é sobre o sentido  que ele dá (...). (MARTINS, 2007, p.34) 

Infelizmente, até agora, os resultados só confirmaram o que já foi fruto das avaliações 
realizadas pelo PISA e pelo SAEB, em que se constatou que os nossos alunos não têm atingido a 
literacia em leitura, ficando aquém das expectativas gerais. Contudo, sabemos que trabalhar com a 
escola (professores e alunos), tendo em vista o incentivo a promoção de uma leitura prazerosa, é a 
base para mudar a realidade de como é trabalhada as aulas de leitura nos anos iniciais, mas para que 
isso aconteça é necessário que a escola, trabalhe a leitura em todos os espaços, porque vimos que as 
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ferramentas estão lá, mas infelizmente não são utilizadas, já que conta uma biblioteca com um bom 
acervo literário, e com alunos que sentem vontade de realizar uma leitura fora da sala de aula, isso 
foi percebido através das entrevistas realizadas com eles/elas, e durante a fase de observação, no 
entanto, o acesso à leitura tem se dado através apenas dos livros didáticos, 

Sendo assim, concluímos que esse fator influencia no interesse dos alunos em realizar 
uma leitura prazerosa, pois sabemos que o contato com obras literárias ajuda no desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo, fatores estes, indispensáveis para uma aprendizagem significativa e que 
para haver mudança dois pontos fundamentais precisam ser levados em conta: se os alunos estão 
tendo acesso à leitura de obras literárias na escola e de que forma está havendo essa promoção, pois 
não adianta o governo através de programas enviarem obras literárias para as escolas se estas não 
sabem ou não utilizam estas obras para a formação do aluno/leitor. 

Os resultados da nossa pesquisa mostraram que ainda há muito o que fazer para 
melhorar os níveis de leitura dos nossos alunos, mas  acreditamos que a escola é capaz de promover 
mudanças, a partir da consciência dos que a integram tornando-se mediadores e responsáveis pelo 
processo de formação leitora. 
 
CONCLUSÃO: 
 

A busca de alternativas concretas para a superação das falhas e dificuldades encontradas 
pelo professor no que diz respeito à formação de alunos leitores tem sido cada vez mais uma 
constante nos estudos de educadores que vislumbram a escola como proporcionadora de espaços de 
conhecimento, como responsável pela formação de pessoas capazes de serem ativas e criadoras de 
conhecimentos, ainda mais agora com resultados tão insatisfatórios das avaliações internacionais 
feitas pelo PISA, em que o Brasil encontra-se nos últimos lugares nos anos de 2003,2006,2009. 

Para isso, tornam-se necessários estudos e propostas de ações voltadas para uma prática 
educativa na sala de aula, articulando teoria e prática, saberes e experiências dos professores, bem 
como levando em conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos no seu cotidiano, o que 
identificamos como prática social, e nível de literacia em leitura. Verificar a prática do professor, o 
saber dos alunos, refletir sobre tudo isso e propor um processo de intervenção constitui-se uma 
inovação no campo da pesquisa e da produção científica em Educação. 

Os resultados dessa pesquisa possibilitaram uma reflexão sobre a prática cotidiana, em 
sala de aula, do professor de Língua Portuguesa no 3º ano do ciclo inicial, o que acarretará em uma 
contribuição da Academia na indissociabilidade da teoria com a prática.  

Além disso, essa pesquisa contribui também para a possibilidade de adoção de uma 
metodologia que visa uma interação entre texto e leitor, pelos professores do Curso de Pedagogia da 
Faculdade de Educação. 

Esses estudos serão verticalizados para as análises dos Grupos de Pesquisa do 
Departamento de Educação, contribuindo assim para a concretização e fortalecimento da pesquisa 
nessa instituição de ensino superior. 

Durante a primeira etapa do projeto: O Ensino da Leitura na Escola Publica de  
Mossoró/RN, percebemos que os alunos pesquisados possuíam grandes déficits em relação ao 
desenvolvimento literário, apresentando dificuldades tanto na leitura como na escrita, e que a leitura 
é trabalhada pela professora de forma mecânica,sem nenhuma interação entre o leitor e o texto, 
fazendo com que os alunos  não compreendessem a leitura como algo prazeroso e com significado, 
e sim como uma obrigação. 

Durante esse período também desenvolvemos atividades de estudos no Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento, com o objetivo de buscarmos estratégias que 
nos ajudassem na realização de uma proposta de intervenção que estivesse em consonância com a 
escola campo de pesquisa e que dessem resultados satisfatórios no nível de literacia que 
pretendemos que nosso aluno consiga. 

Anais do VII SIC 573

ISBN: 978-85-7621-031-3



Propomos uma intervenção nas práticas da professora pesquisada que consiste em 
atividades com professores e alunos em etapas paralelas, mas com um único objetivo: a utilização 
de uma leitura com prazer e significado, em que através da mesma possa estabelecer uma relação  
entre o aluno e o texto,e que  os professores possam melhorar sua prática de ensino da leitura e 
principalmente da formação leitora literária, o que acarretará em aulas dinâmicas e leituras 
prazerosas,melhorando assim o nível de literacia dos respectivos  alunos.  

Ainda de acordo com o projeto de intervenção, estão previstas atividades para os 
professores a cada quinze dias para a compreensão do processo de formação de leitores, 
metodologias que possibilitem a atividade de leitura enquanto compreensão e significado e ainda 
reflexões entre teoria e prática pautadas na leitura enquanto um ato de compreensão e de prazer. 

Para os alunos prevemos, no seu dia a dia, práticas de contação de histórias, interação 
texto-leitor, bem como o convívio diário com diversos textos, na tentativa de fazer com que o texto 
escrito seja agradável e proporcione prazer a estes alunos (as) tornando-os então possíveis leitores. 
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O ENSINO DE GRAMÁTICA EM CURSOS DE LETRAS DE IES BRASILEIRAS

Telma Patricia Nunes Chagas Almeida ¹; Rosângela Maria Bessa Vidal²

RESUMO: Este artigo discute os resultados finais advindos do desenvolvimento da Pesquisa “O Ensino de Gramática 
em Cursos de Letras de IES Brasileiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com o CNPq – 
PIBIC 2010/2011, tendo como questão central  o ensino de gramática.  De forma particular,  a investigação tenciona 
examinar  as  propostas  pedagógicas  de  cursos  presenciais  de  Licenciatura  em  Letras  desenvolvidas  na  UERN 
(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), na USP (Universidade de São Paulo), e na UFMA( Universidade 
Federal do Maranhão), com base nos documentos oficiais que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e, 
ainda, a análise dos programas de disciplinas.

PALAVRAS – CHAVE: Ensino de Gramática, Funcionalismo, IES Brasileiras.

INTRODUÇÃO

A pesquisa O Ensino de Gramática em cursos de Letras de IES brasileiras focaliza o 
estudo das metodologias de ensino de Língua Portuguesa, em particular as metodologias do ensino 
de gramática colocadas como referências nas propostas teórico-metodológicas e nos programas de 
disciplinas de algumas IES do Brasil, desenvolvidas especialmente pela UERN, USP e UFMA dos 
cursos de graduação em Letras Língua Portuguesa. Os objetivos que dão sustentação à pesquisa 
buscam investigar o ensino de gramática nos cursos de Letras, com base nos documentos oficiais 
que  respaldam esse  ensino,  o  material  didático  utilizado  e,  ainda,  a  análise  dos  programas  de 
disciplinas. Dessa forma, a intenção é examinar as concepções de análise linguística/gramática que 
subjazem aos programas de disciplinas  e/ou às propostas  de ensino de gramática.  Investigar  os 
conteúdos  gramaticais  propostos  e  as  atividades/metodologias  sugeridas  para aprendizagem dos 
alunos e por último averiguar a análise linguística  ensinada aos graduandos de letras e os conteúdos 
e metodologias de ensino de gramática sugeridos/estudados, pelos documentos analisados, para que 
sejam ensinados na educação básica.

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. A coleta de 
dados foi realizada via visitas in lócus (UFMA E UERN) e via consultas on line (USP, através do 
sistemasusp@br). De caráter bibliográfico, a pesquisa aqui formulada assumiu o caráter descritivo e 
interpretativo, cuja ênfase recai sobre o ensino de gramática e suas metodologias nos cursos de IES 
brasileiras.  Em  sua  operacionalização,  foram  adotados  pesquisa  documental  e  bibliográfica, 
conforme universo de estudo; este constituído por informações  advindas dos cursos de Licenciatura 
em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas (Letras/Português), nas 
modalidades presenciais de IES brasileiras, particularmente a UERN, a USP e a UFMA que ofertam 
esse curso em seus campi e/ou unidades acadêmicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

-----------------------
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Partindo  dos  estudos  teóricos  realizados  durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa, 
incialmente apresentaremos como resultado obtido uma breve discussão teórica acerca do ensino de 
gramática,  com  enfâse  nos  estudos  funcionalistas  e,  por  conseguinte,  na  gramática  cognitivo-
funcional. Em seguida, partiremos para as análises e resultados do material coletado nas instituições 
de Ensino Superior UERN, UFMA e USP, corpus da pesquisa.

Quando falamos em gramática, várias concepções podem ser encontradas em manuais 
de  lingüística  e  de  língua  portuguesa  (gramática  Tradicional  /  normativa,  gramática  descritiva, 
gramática cognitiva funcional, etc.), no entanto para este trabalho destacaremos somente a visão da 
abordagem cognitivo- funcional.

 A gramática cognitivo funcional considera “a língua como instrumento de uma prática 
social, sendo as expressões linguísticas analisadas em circunstâncias efetivas de interação verbal”. 
(PEZATTI, 2007 p. 179) que, adotando princípios distintos dos que caracterizam o formalismo, 
apresenta em sua constituição aspectos que:

• Observam o uso da língua, considerando-o, fundamental para a compreensão da natureza da 
linguagem;
• Observam não apenas o nível da frase, analisando sobretudo, o texto e o diálogo;
• Têm uma visão da dinâmica das línguas [...]
• Consideram que a linguagem reflete  um conjunto completo de atividades  comunicativas, 
sociais e cognitivas,  integradas  com o resto da psicologia humana [...]  (BECHARA, 2005, 
p.62)

Conforme essa concepção, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical. Nessa 
visão, o conhecimento do sistema lingüístico não é suficiente para entendermos certas situações 
lingüísticas  utilizadas  em  situações  concretas  de  fala.  Ao  nos  expressarmos  numa  língua  não 
trabalhamos apenas o modo de estruturar suas frases. É crucial saber combinar unidades sintáticas 
em situações comunicativas eficientes e, para tanto, é necessário conhecer, não somente, as regras 
semânticas, sintáticas, morfológica, fonológicas, mas também as pragmáticas.

A  gramática  funcional  consiste  em  uma  gramática  do  uso.  Busca,  essencialmente, 
verificar como a comunicação é processada em uma determinada língua, e, para isso, não elege 
como tarefa descrever a língua enquanto um sistema autônomo. Não desvincula, portanto, as peças 
desse  sistema  das  funções  que  elas  preenchem,  como  sublinham Wilson;  Martelotta  e  Cezário 
(2006):

Os estudos gramaticais, segundo o pensamento funcionalista, não devem se limitar à análise de 
frases ou períodos isolados, mas aos atos enunciativos dos diferentes tipos de discursos, pois 
“quando falamos, criamos frases, que, juntas formam um texto coeso e coerente com a situação 
em que é empregado. O processamento desse texto é o discurso” (WILSON; MARTELOTTA 
E CEZÁRIO, 2006, p.234). 

Há, pois, uma identificação entre o termo discurso e o uso real da língua, já que nossas 
escolhas feitas na produção do discurso não se dão aleatoriamente, mas decorrem das condições de 
produção desse discurso. Dessa forma, o ensino de gramática em suas disciplinas especificas em 
IES Brasileiras, deve não apenas contemplar a gramática tradicional, mas deve também realizar um 
trabalho reflexivo com a língua. 

Consoante à visão funcionalista, a língua é um instrumento de comunicação, assim não 
pode ser considerada como um objeto autônomo e, sim, como uma estrutura exposta a situações 
comunicativas  influenciadas  por  estruturas  lingüísticas.  Dessa  forma,  o  funcionalismo  busca 
analisar a estrutura gramatical a partir de sua situação comunicativa, ou seja, leva em consideração 
na análise toda a situação comunicativa em que se encontra: o propósito do evento da fala, seus 
participantes e o contexto discursivo.
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Neves (1997, p.46),  diz que “a língua (e a gramática) não pode ser descrita como um 
sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida sem parâmetros como cognição e 
comunicação, processamento mental,  interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e 
evolução”. 

Furtado  da  cunha  (2008),  por  sua  vez,  nos  revela  que  no  modelo  de  análise 
funcionalista,  “a  língua  desempenha  funções  que  são externas  ao sistema  lingüístico  em si;  as 
funções externas influenciam a organização interna do sistema lingüístico”, e a partir dessa base é 
que são feitas outras propostas funcionalistas, como: o funcionalismo europeu e o funcionalismo 
norte americano.

As primeiras análises na linha funcionalista são atribuídas aos membros da Escola de 
Praga (o funcionalismo europeu), a quem se deve o uso dos termos função/ funcional. A língua é 
entendida como um sistema funcional, em que se passa a valorizar o uso da língua enquanto voltado 
para uma determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao fazer uso da língua passa a ser 
fundamental  para  compreensão  da  sua  natureza,  bem  como  a  determinação  dos  fundamentos 
teóricos básicos da corrente e as análises que consideram parâmetros pragmáticos e discursivos. Os 
funcionalistas da Escola de Praga enfatizaram a “multifuncionalidade da linguagem” e os estudos 
da distinção entre análises fonética e fonológica dos sons, análise dos fonemas em traços distintivos 
e as noções correlatas de binário e marcação da morfologia, diferenciando as categorias marcadas 
das  não-marcadas,  levando  em  consideração  os  contrastes  binários  (interna/externa, 
intelectual/emocional, prática/teórica, etc.).

A teoria funcionalista ganha força a partir de 1970, tendo como percussor Bolinger. No 
entanto,  é em torno dos anos 1975 que são iniciadas as análises lingüísticas propriamente ditas 
como funcionalismo norte-americano. Os funcionalistas admitem que a gramática é constituída a 
partir do discurso, concebida como um conjunto de regularidades que são convencionalizadas pelo 
uso concreto nas diferentes situações discursivas. Du Bois (1993) afirma que “o discurso molda a 
gramática  e  a  gramática  molda  o  discurso”.  Surgem,  a  partir  daí,  na  língua,  novas 
funções/valores/usos para as formas já existentes.

Assim, o funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em situação 
comunicativa,  priorizando  o  componente  pragmático,  ao  qual  estariam ligados  os  componentes 
sintáticos e semânticos, segundo afirmam Furtado da Cunha e Oliveira (2003):

Para  o  funcionalismo,  todas  as  orações  de  um texto  têm uma  dupla  função:  semântica  e 
pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o conteúdo semântico da língua, mas 
também a natureza e o propósito do ato de fala visto como fenômeno cultural e cognitivo. O 
conteúdo semântico proposicional de uma oração pode permanecer estável, ao passo que sua 
função discursivo pragmática pode se modificar. (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, 2003, 
p. 47).

Dessa  forma,  para  os  funcionalistas,  a  língua  não  pode  ser  considerada  totalmente 
independente de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e flexível e sob 
esse contexto, a gramática é como propõe Du bois (1985), “um sistema adaptativo”, ou seja, em 
parte  autônomo por se tratar  de um sistema e ao mesmo tempo suscetível  a pressões externas, 
tornando-a adaptativa.

O  estudo  da  gramática  na  perspectiva  cognitivo-funcional  de  uma  dada  língua 
proporciona  uma  análise  linguística  e  discursiva,  calcada  no  uso  efetivo  da  língua.  Tal  estudo 
considera  que  o  falante  utiliza  recursos  lingüísticos  de  maneira  adequada  a  cada  situação 
comunicativa,  sem criar  uma falsa noção de que a fala, a escrita e a leitura não se associam à 
gramática.A seguir, apresentaremos as análises dos resultados do material coletado e mapeado nas 
instituições,  referente  ao  ensino  de  gramática,  focalizando  nos  conteúdos  e  nas  metodologias. 
Selecionamos 39 programas gerais  de disciplinas (PGDs) relacionados às disciplina Lingüística, 
Tópicos de gramática, Semântica, Língua Portuguesa, Morfossintaxe e Diacronia do Português.
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Verificamos que há uma variação  nas grades curriculares  das instituições  corpus da 
pesquisa,  ou  seja,  as  disciplinas  componentes  na  grade  curricular  do  Curso  de  Letras  Língua 
Portuguesa ocorrem de forma especifica em cada instituição, conforme estão dispostas no quadro 
que se segue:

Instituições de Ensino Superior

Disciplinas UERN USP UFMA

Linguistica 02 03 07

Tópicos de Gramática 02 01 0

Semântica 02 03 0

Língua Portuguesa 01 07 05

Morfossintaxe 03 01  0

Diacronia do Português 01 01 0

Verificamos  que  as  disciplinas  curriculares  variam.  Na  UFMA  (IES1),  a  grade 
curricular do curso de Letras em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas é composta por 07 
disciplinas de Lingüística (Lingüística I, II, III, IV, V, VII e VII), que ocorrem durante os períodos, 
bem como as disciplinas de Língua Portuguesa, composta por 05 disciplinas consecutivas (Língua 
Portuguesa I, II, III, IV e VI). Há ausência de disciplinas na grade curricular como Tópicos de 
Gramática, Semântica, Morfossintaxe e Diacronia e presença de outras disciplinas voltadas à prática 
docente, tais como Aproximação com a Prática, Diagnóstico da Comunidade Escolar, Intervenção 
na Realidade Escolar e Informática Aplicada à Educação. Vejamos abaixo ementas das disciplinas 
de Lingüística e Português I da referida instituição: 

EMENTA IES1: 

EMENTA IES1:

Nessa amostra,  temos a ementa da disciplina lingüística do Departamento de Letras, 
correspondente  ao centro de Ciências  Humanas,  com carga  horária  de 75h e  três créditos.  Seu 
objetivo geral é compreender os pressupostos teóricos básicos indispensáveis à compreensão da 
estrutura e do funcionamento da linguagem verbal, a partir de uma exposição dialogada, em que os 
conteúdos relacionam o estudo da língua oral e escrita; língua e linguagem como objeto, objetivos e 
áreas  de  atuação,  a  fins  de  introduzir  nos  estudos  dos  estudantes  de  letras  a  importância  de 
reconhecer a relação e interação entre língua e sociedade.

A amostra referente à IES1 expõe a ementa da disciplina Linguística IV, com uma carga 
horária de 60h, cujo objetivo geral é apresentar os princípios da Semântica e sua relação com a 
Lingüística.  Em seu  escopo,  procura  estabelecer  relações  entre  a  Lingüística  e  a  Significação, 
verificar o histórico dos estudos semânticos, e, por fim, identificar seus diferentes níveis. Em seu 
conteúdo programático, constata-se a inserção da abordagem gramatical, uma vez que são estudados 

EMENTA: Visão da Lingüística em seus objetivos, campos de atuação e vultos mais 
expressivos.  A  Lingüística  na  cultura  superior  brasileira:  principais  representantes. 
Lingüística e Semiótica.

EMENTA:  Semântica:  conceituação,  objetivo  e  áreas  afins.  Léxico  e  semântica. 
Sentido e referência. Significado: propriedades e relações semânticas.
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elementos  semânticos  (lexical,  formal,  sentido e referência),  assim como os estudos na área da 
semântica do enunciado, da enunciação e do discurso.

EMENTA IES1:

  

           

Esse quadro apresenta a ementa da disciplina Linguística V, com uma carga horária de 
60h, cujos objetivos apontam para uma reflexão sobre a relação entre língua e sociedade, de modo a 
possibilitar o entendimento da língua como uma atividade social. Em seus fundamentos, examina os 
fenômenos de variação e mudança lingüística de modo consistente e cientificamente embasado, assim 
como,  discute  o  conceito  de  competência  comunicativa  e  suas  implicações  para  o 
ensino/aprendizagem  de  línguas,  analisando  a  contribuição  que  a  sociolingüística  pode  dar  ao 
ensino/aprendizagem de línguas, ao estudar a língua em uso.

Os  Programas  Gerais  de  Disciplinas  referentes  ao  núcleo  de  Língua  Portuguesa 
denominadas I, II, III, IV e V não contemplam as respectivas ementas. Dessa forma, trabalhamos 
com os conteúdos programáticos. A disciplina Português I, por exemplo, com uma carga horária de 
75h,  apresenta  como  objetivo  geral  demonstrar,  pela  apreensão  do  conteúdo  programático,  o 
raciocínio  crítico  e  analítico,  bem  como  aplicar  os  conhecimentos  da  Língua  Portuguesa  na 
compreensão da cultura veiculada a esse idioma. Verificamos, portanto, uma relação de proximidade 
entre os conteúdos de Linguística e os da disciplina Português, ambas com o propósito de estudar 
elementos fonológicos e sistema entonacional, embora a aplicação das atividades seja particular à sua 
proposta  de  ensino,  em  que  o  aspecto  gramatical  ganha  espaço  nas  disciplinas  de  Português  e 
Linguística.  Percebemos,  assim, que um novo olhar e novas perspectivas estão sendo formulados 
para o ensino de línguas, definindo novos conceitos e novas trajetórias para que se possa favorecer a 
língua em uso, seja falada e/ou escrita, assumindo uma dimensão discursivo-pragmática para o ensino 
de  gramática  e,  consequentemente,  constituindo-se  como  conhecimento  relevante  na  formação 
acadêmica dos graduandos de Letras.

A  seguir,  apresentamos  análises  das  disciplinas  curriculares  das  Instituições  UERN 
(IES2) e USP (IES3), que se aproximam, conforme mapeamento. São comuns em ambas a presença 
das disciplinas Semântica, Tópicos de gramática, Morfossintaxe e Diacronia, com uma leve variação 
no que se refere aos créditos de aulas e trabalhos práticos. Nas disciplinas curriculares acerca dos 
estudos semânticos, as Instituições de Ensino Superior UERN e USP¹, apresentam semelhanças no 
que diz respeito a objetivos e ementas, como pode ser percebido nos fragmentos a seguir.

EMENTA IES 2:

 

EMENTA IES 3:

______________

 ¹As IES, UERN e USP fazem uso de nomenclaturas distintas: a UERN adota o termo EMENTA, enquanto a USP trabalha com a  
denominação PROGRAMA RESUMIDO.

EMENTA: Língua e sociedade. Variação lingüística. Variação e 
mudança. Competência comunicativa. Noções de Lingüística Aplicada
 ao Ensino de Língua Materna.

EMENTA: Sentido  e  significado.  Semântica  estrutural.  Semântica  gerativa. 
Análise componencial.  Semântica formal ou lógica.  Semântica argumentativa. 
Introdução `teoria dos atos de fala. Introdução à Pragmática. Análise de textos.

PROGRAMA RESUMIDO: A semântica e sua relação com a teoria lingüística 
geral. Noções básicas de semântica. A semântica formal.
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A amostra EMENTA IES 2 apresenta a disciplina Semântica ministrada na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com uma carga horária de 60h, 04 crédito 
cujo  objetivo  é  reconhecer  a  importância  da  semântica  como  ciência  aplicada  ao  ensino  de  língua 
portuguesa.  A  exploração  das  possibilidades  de  conhecimento  do  léxico,  como  proposta,  combina 
relevantes  sentidos  para possíveis  enunciados.  Em seu conteúdo pragmático  são trabalhados  termos 
básicos e noções fundamentais em semântica, as escolas semânticas e seus fenômenos, bem como, a 
teoria dos Blocos Semânticos e a semântica cognitiva.

Em  seguida,  apresentamos  o  programa  resumido  (ementa)  da  disciplina  Semântica/ 
Universidade de São Paulo (USP), com uma carga horária de 60h, 02 créditos e 01 crédito trabalho. Seu 
objetivo  é  situar  a  semântica  como  parte  de  uma  teoria  lingüística  geral  e  explicitar  suas  tarefas, 
apresentando e discutindo o trabalho com as noções fundamentais da semântica formal. Para tanto são 
trabalhados  em seu programa a semântica e sua relação com a teoria  lingüística  geral.  O conteúdo 
programático aborda aspectos como a natureza do significado, Sentido e referencia, a perspectiva da 
semântica  formal,  significados  e  condições-de-verdade,  a  noção  de  verdade  e  sua  relação  com  o 
significado;  O  significado  de  sentenças:  a  predicação;  a  negação  os  conectivos;  a  quantificação. 
Relações de sentido entre sentenças; Contribuições das palavras para o significado sentenciais e por 
último,  sinonímia,  acarretamento,  contradição,  pressuposição  e  ambigüidade.  A  exploração  desses 
conteúdos pode impulsionar o estudo dos aspectos gramaticais, enfatizando a relação entre a sintaxe e a 
semântica, oferecendo uma base semântica à gramática.

No  que  se  refere  aos  estudos  morfossintáticos,  as  instituições  contemplam  disciplinas 
distintas.  Na  USP,  por  exemplo,  estudos  de  morfossintaxe  referem-se  à  língua  latina,  através  da 
disciplina  Língua  Latina:  Morfossintaxe,  com uma  carga  horária  de  120h,  sendo  20h  destinadas  a 
créditos práticos e 100h a estudos teóricos. O objetivo é apresentar ao aluno uma visão sistêmica da 
morfologia nominal e verbal latina, bem como dos usos e particularidades sintáticas dos casos latinos 
em proposições simples. Esse estudo morfossintático diverge em relação ao proposto da UERN, vez 
que, é composto por três disciplinas curriculares consecutivas (Morfossintaxe I, II e III), fazendo uma 
análise  mórfica,  estrutural  e  flexional,  proporcionando  ao  aluno  uma  visão  sincrônica  do  sistema 
morfológico da Língua Portuguesa, tendo em vista o reconhecimento e a compreensão dos fundamentos 
teórico-metodológicos dos nomes e dos verbos do português, percebendo os aspectos morfossintáticos 
da língua materna de forma contextualizada, e aplicada ao ensino.

Outra constatação importante refere-se às divergências curriculares nos estudos sintáticos e 
diacrônicos nas instituições de ensino; uma vez que, na USP, não encontramos para mapear disciplinas 
voltadas  à  diacronia  do  português,  enquanto  que  na  UERN  foram  feito  mapeamentos  curriculares 
voltados ao estudo diacrônico,  cuja disciplina tem como ementa estudar a história externa da língua 
portuguesa, o português no Brasil, suas mudanças fonológicas e morfo-sintático-semânticas, tal como, 
sua morfologia, sintaxe e semântica histórica. Embora não constamos existência de estudos diacrônicos 
na USP, mapeamos duas disciplinas curriculares consecutivas voltadas ao estudo sintático, intituladas 
como “Sintaxe do Português I e II”, cada disciplina é composta por uma carga horária de 60hs, sendo 
que, a primeira contém 20h de práticas como componentes curriculares, seus objetivos são conduzir o 
aluno a refletir sobre um conjunto de fenômenos sintáticos, tanto no português atual como do português 
histórico, analisando-os e descrevendo-os, com base em instrumentos teóricos e empíricos, apresentando 
os aspectos fundamentais da sintaxe da língua portuguesa. 

A seguir, apresentamos as ementas e programa resumido da disciplina curricular Tópicos de 
Gramáticas das Instituições de ensino superior UERN e USP.

EMENTA IES 2:

 

EMENTA: Análise crítica de fatos lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico, 
sintático,  semântico  e  estilístico  tendo  em  vista  a  sua  aplicabilidade  no  ensino 
fundamental e médio, a partir do enfoque da gramática tradicional
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EMENTA IES 3:

A ementa da disciplina curricular “Tópicos de Gramática do Português” (UERN), com 
uma carga horária de 90h, cujo objetivo, é oferecer aportes teóricos e metodológicos sobre os fatos 
lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e estilístico possibilitando a 
construção dos primeiros passos nas atividades de pesquisa em língua portuguesa. Dessa forma, 
procura propiciar  ao aluno subsídios para o seu desenvolvimento  produtivo em uma prática  de 
ensino, observando a visão teórica de ensino de gramática no contexto da investigação lingüística. 
Para essa disciplina são reservados 30h para o cumprimento de uma atividade prática a ser realizada 
conforme planejamento curricular,  por meio  de duas propostas de ensino.  A primeira  propõe a 
elaboração de relatório a partir de estudo de caso, em que o aluno deverá pesquisar os elementos 
que compõem um dos ramos da gramática (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística) e a 
partir dessa pesquisa visitar uma sala de aula de ensino fundamental ou médio, coletando dados via 
questionários,  entrevistas,  diário  de  pesquisa  e/ou  outros,  a  fins  de  identificar  o  conteúdo 
trabalhado,  seus  objetivos,  aspectos  e  atividades  metodológicas  empregadas  pelo  professor 
colaborador, para que ao final o aluno de graduação possa construir o seu relatório e apresentá-lo 
como requisito avaliativo da disciplina.

A segunda proposta trata de uma elaboração de artigo científico teórico que venha a 
tratar  da  tradição  gramatical  e  ensino  de  língua  portuguesa.  O aluno  deverá  pesquisar  sobre  a 
tradição  gramatical  e  sua abordagem em um livro  didático  do ensino  médio,  buscando aportes 
teóricos na leitura de Neves (2002-2004) e Britto (1997, para comparar o que diz a teoria e o que 
está posto implícito e explícito no livro didático analisado como corpus da pesquisa. É importante 
ressaltar  que  na  matriz  curricular  de  Letras  da  referida  instituição  é  ofertado  como  disciplina 
optativa “Tópicos de Gramática II”. 

A seguir, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina curricular “Tópicos 
de Gramática”,  da USP, com uma carga horária de 30h, sendo que 10h corresponde a créditos 
práticos  e  20h  a  estudos  teóricos.  O  objetivo  da  disciplina  é  compreender  aspectos  sintáticos, 
diferenças entre gramáticas descritivas e prescritivas, bem como suas relações entre o discurso. Ao 
mapearmos  a  disciplina,  não  encontramos  nenhuma  atividade  referente  às  práticas  como 
componentes curriculares.

Assim, constatamos ao final de nossa análise diferenças e semelhanças na abordagem 
dos aspectos gramaticais adotados nas instituições de ensino  corpus de nossa pesquisa. Os dados 
expressam  a  dinâmica  de  efetivação  dos  conteúdos  gramaticais  em  suas  respectivas  grades 
curriculares.  Um  fator  relevante  a  ser  mencionado  é  que,  embora  estas  ocorram  de  maneiras 
distintas, o aporte teórico se repete nas instituições pesquisadas. Contudo, aspectos metodológicos 
adotados divergem em muitos pontos quanto à formação do graduando em Letras, uma vez que, 
cada instituição oferta disciplinas e créditos práticos diferentes. A UFMA e a UERN se assemelham 
na iniciação de seus graduandos na prática docente, ao propor junto às disciplinas a realização de 
trabalhos práticos, com significativa carga horária, construindo uma ponte entre os saberes teóricos 
e a prática docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o que foi  apresentado,  constatado e  analisado ao longo desse resumo 
expandido,  pode-se  concluir  que  o  ensino  de  gramática  ocorre  de  maneira  peculiar  em  cada 

PROGRAMA RESUMIDO: Estudo de aspectos sintáticos da língua, com ênfase 
nos dois componentes da estrutura frasal: sintagmas nominal e verbal. Compreensão 
das diferenças entre gramáticas descritivas, prescritivas e pedagógicas. Discussão 
entre gramática e discurso.
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instituição de ensino superior. Contatamos que, o ensino de gramática não deve está limitado a um 
método e/ou gramática específica. Esse deve se prender ao estudo de novas visões gramaticais, que 
possibilitem  articular  estratégias  para  um  frutuoso  estudo  gramatical,  em  consonância  com  os 
estudos  do texto  e  funcionamento  discursivo,  vez  que a  gramática  estimula  o desenvolvimento 
cognitivo do aluno ao oferecer critérios para adequação da linguagem e estimular o exercício do 
pensamento crítico.

A pesquisa nos possibilitou resultados significativos ao que se refere à valorização e 
capacitação dos profissionais envolvidos, que embora, localizem-se em estados e regiões distantes, 
há um encontro de ideais e metodologias, sendo o maior beneficiário os acadêmicos que podem ter 
acesso a um ensino de gramática sem preconceitos  e barreiras,  servindo de base para trabalhos 
futuros.
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O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE-RN: METAS E OBJETIVOS 
PARA A ESCOLA RURAL  

  
Jéssica Luana Fernandes1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

; Gilcilene Lélia Souza do 
Nascimento3. 

  
  

RESUMO: O objetivo deste trabalho é refletir sobre as políticas educacionais para a educação rural em Portalegre-RN. 
Para esta análise tomamos como referência o Plano Municipal de Educação (PME) deste município, que tivemos acesso 
durante as atividades da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: 
experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”. Esta pesquisa tem como 
atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, 
cujos municípios foco da ação nas suas primeiras etapas foram: Doutor Severiano e Portalegre. Procuramos, aqui, 
identificar as metas, prioridades e objetivos propostos para a educação rural do município propostos no PME. O apoio 
teórico para fazer a análise do PME veio dos estudos desenvolvidos por Arroyo, Caldart e Molina (2004) e Leite (1999). 
Na análise buscou-se também identificar como vem sendo tratada a educação rural no Brasil, não perdendo de vista 
nosso objetivo principal: identificar as metas e objetivos para a escolaridade rural do município de Portalegre-RN. No 
fim evidenciando que a escolaridade rural de Portalegre-RN, como também a escolaridade rural do Brasil inteiro, não 
pode mais seguir os padrões urbanos, pois são realidades diferentes, cada uma com suas particularidades.  
  
PALAVRAS-CHAVES: Escola Rural; Identidade; Política Educacional.  
  
INTRODUÇÃO  
  

A Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste 
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade” tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da 
formação dos/as educadores/as serranos/as”, que focaliza os seguintes municípios do Alto-Oeste do 
Rio Grande do Norte (RN): Doutor Severiano, Luís Gomes, São Miguel e Portalegre. A pesquisa 
tem como objetivo discutir a trajetória da formação de educadores/as desses municípios, 
evidenciando suas percepções sobre o pertencimento ao campo e as relações de gênero em seus 
cotidianos familiar e escolar, esta investigação parte das narrativas escritas autobiográficas dos/as 
educadores/as, como também utiliza outras informações verbais, tais como: narrativa oral, 
questionários e dados audiovisuais. Porém, as ações do Projeto de Extensão foram realizadas apenas 
nos municípios de Doutor Severiano e Portalegre, e como havia proposto no Plano de Trabalho 
“Políticas educacionais e a educação no meio rural serrano”, vinculado ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), para o período 2010-2011, trabalhar com os municípios de Luís Gomes e Portalegre, 
apenas foi possível trabalhar com os dados de Portalegre.  

O presente trabalho é resultado de uma reflexão sobre o Plano Municipal de Educação 
(PME) de Portalegre-RN, visando analisar os aspectos que diz respeito a diretrizes, metas e 
objetivos para a educação rural deste município. Partimos de uma análise de como está sendo 
pensada a escola rural no Brasil, buscando identificar se há políticas públicas voltadas para a 
educação no meio rural, embora Leite (2009, p. 14) já tenha nos alertado que “A educação rural no 
Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada a panos inferiores.”   
                                                             
1 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e bolsista de extensão/UERN, no 
período de julho a dezembro de 2010, e bolsista do PIBIC-CNPq, no período de março a julho de 2011. E-mail: 
ges.sicaluana@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com (Orientadora). 
3 Mestra em Educação e Pedagoga do Campus Central – Mossoró-RN – da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Co-
Orientadora). E-mail: lelhinha@hotmail.com. 
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Os objetivos propostos neste trabalho estão em consonância com o Plano de Trabalho 
“Políticas educacionais e a educação no meio rural serrano”, que tem por objetivos específicos:  

  
 Conhecer planos, programas e/ou projetos voltados para a educação, principalmente no 

que diz respeito à educação do campo;  
 Analisar como está sendo pensada a educação nesses municípios.  

(FERNANDES, 2010, p. 1).  
  

MATERIAL E MÉTODOS  
  
Como metodologia para alcançar os objetivos específicos do Plano foi proposto o 

seguinte:  
  

 Visitas nas secretarias   
 Diálogo com as equipes administrativas e pedagógicas   
 Entrevistas/questionários aos mesmos  
 Análise dos questionários   
 Leitura de planos e/ou projetos (FERNANDES, 2010, p. 1-2).  

  
Para o presente texto, priorizamos a pesquisa bibliográfica enfocando obras sobre 

política educacional para o meio rural e a educação do campo, e a pesquisa documental, por meio 
do PME de Portalegre. Buscou-se identificar no PME as metas e objetivos propostos para as escolas 
rurais neste município.   
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  
A Educação Rural no Brasil  
  

Pensar a educação/escola rural é pensar no homem e na mulher rural com todas suas 
particularidades, no seu contexto, sua ligação com as transformações ocorridas no meio rural. 
Partindo desta afirmativa, devemos pensar a escolaridade rural de forma diferenciada da 
escolaridade urbana, com base em seu próprio contexto e seu processo sócio-histórico. Podemos 
dizer que hoje há uma preocupação maior com a vinculação dos conteúdos da escola rural com o 
contexto campesino. “[...] a escola rural, hoje, volta-se para uma perspectiva de integração e 
fundamentação de seus princípios pedagógicos ligados ao campo e à vida campesina”. (LEITE, 
1999, p. 112). Mais nem sempre foi assim, sabemos que a educação em geral já foi tida muitas 
vezes pelo Estado como mera sustentação do poder e do lucro.  

Com a escola rural aconteceu o mesmo, a mão-de-obra existente no campo foi interesse 
do capitalismo, em consequência houve a implantação de modelos urbano-liberais na sociedade 
campesina e também “[...] alterações no processo educacional rural, urbanizando-o em função da 
nova ordenação econômica.” (LEITE, 1999, p. 14). A escola rural foi perdendo espaço para os 
valores urbanos e ficando a serviço do sistema capitalista. Para Leite (1999, p. 111) “Em função da 
urbanização dos valores e dos comportamentos, a prática escolar rural foi abandonada, buscando 
nas escolas urbanas seu novo referencial didático-pedagógico, fazendo refletir, desse modo, os 
objetivos massificadores liberais do consumo e da aceleração produtiva”.    

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 1996, possibilita uma maior abertura a 
discussão das especificidades da escola rural em relação à escola urbana. Assim, a escola rural 
deverá ter um planejamento mais articulado com a vida rural. “Porém não estão explicitamente 
colocados, na nova LDB, os princípios e as bases de uma política educacional para as populações 
campesinas”. (LEITE, 1999, p. 54). Agora a escolaridade rural na se limita ao modelo urbano e sim 
se ligando à preservação dos valores culturais do meio rural e a práxis rural. E dessa maneira, o 
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currículo de uma escola rural deve trabalhar a valorização do habitat ecológico dos rurícolas, 
contemplar o vínculo entre educação e cultura, valorizar a cultura dos grupos campesinos, como 
afirmam Fernandes, Cerioli e Caldart (2004):  

  
Nossos currículos precisam trabalhar melhor o vínculo entre educação e cultura, no sentido 
de fazer da escola um espaço de desenvolvimento cultural, não somente dos estudantes, 
mas das comunidades. Valorizar a cultura dos grupos sociais que vivem no campo; 
conhecer outras expressões culturais; produzir uma nova cultura, vinculada aos desafios do 
tempo histórico em que vivem educadores e educandos e às opções sociais em que estão 
desenvolvidos; (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p. 57, grifos no original).  

  
Em relação à valorização da realidade rural, as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo vem dizer que:  
  

Art. 5° As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 
direito à igualdade e cumprimento imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 
e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. (BRASIL, 
2004, p. 203).  

  
Por mais que hoje a LDB e as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo reconheçam que a escolaridade rural deve ter uma especificidade em relação à 
escola urbana, vale salientar que a escola rural enfrenta várias problemáticas, dentre as quais 
podemos citar; currículo inadequado e formulado com vistas à realidade urbana; salas 
multisseriadas; instalações precárias; desvalorização da cultura rural e infiltração da cultura urbana; 
formação essencialmente urbana do/a professor/a; baixo índice salarial do/a professor/a; na maioria 
das vezes, o/a aluno/a é trabalhador/a rural; longas distâncias entre os locais de moradia, trabalho e 
escola, sem condições adequadas de deslocamento, entre outros problemas. Segundo, Leite (1999, 
p. 56), em relação à política educacional rural “[...] são raros os municípios que se dispõem a um 
trabalho mais aprofundado e eficiente, devido à ausência de recursos financeiros, humanos e 
materiais.”    

  
Metas e Objetivos para a Educação Rural em Portalegre-RN  
  

O município de Portalegre-RN está situado na região serrana do Alto-Oeste do RN, e 
possui diversas comunidades rurais, nas quais vivem, trabalham e estudam mais de 50% de sua 
população. Através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desportos4[Nota de rodapé] o 
governo municipal resolveu elaborar em 2003 o PME em consonância com o Plano Nacional de 
Educação (PNE). De acordo com esse documento municipal, o governo federal tinha estabelecido 
quatro objetivos gerais para serem atingidos em dez anos pela a educação brasileira no PNE. São 
eles:  

  
 Elevação global do nível de escolaridade da população;  
 Melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis;  
 Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à permanência, com 

sucesso na educação básica;  
 Democratização da questão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais. 

(PORTALEGRE, 2003, p. 32)  
  

                                                             
4 Atualmente a cultura tem uma secretária própria, levando a mudança na terminologia desta pasta para “Secretaria Municipal de 
Educação e Desportos”. 
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Em consonância com esses objetivos, o PME de Portalegre-RN define diretrizes, 
objetivos e metas para serem atingidos também nos próximos dez anos pela educação no município, 
quais sejam:   

  
 A gestão e funcionamento da educação do município;  
 Cada nível e modalidade de ensino;  
 A formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação. 

(PORTALEGRE, 2003, p. 33)  
  

Para tanto vamos analisar aqui as metas e objetivos do PME no que diz respeito à 
educação/escola do meio rural em Portalegre-RN. O PME foi dividido em: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos/as (EJA), Educação Especial, Magistério na 
Educação do Município e Financiamento da Gestão. No que diz respeito à Educação Infantil o PME 
reconhece que a escola rural e a urbana passam pelo mesmo problema, sob aspectos mobiliários, 
equipamentos e materiais pedagógicos: “As instituições escolares das zonas rurais e urbanas não 
dispõem de mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos necessários para a realização das 
atividades educativas.” (PORTALEGRE, 2003, p. 36). 

Em relação ao Ensino Fundamental, três itens se referem diretamente à educação rural:  
  

7- Acompanhar e organizar as escolas da zona rural bem como a formação de nucleação, de 
professores (as) considerando a especificidade do alunado e as exigências do meio. 
(PORTALEGRE, 2003, p. 47)  
  
16- Prover de transporte escolar a zona rural, com colaboração financeira da União, Estado 
e Município, garantindo a escolarização dos alunos e ao acesso à escola. (PORTALEGRE, 
2003, p. 50)  
  
24- Flexibilizar a organização escolar para a zona rural, adequando-a a formação 
profissional dos professores, a especificidade do alunado e as exigências do meio. 
(PORTALEGRE, 2003, p. 51)  

  
Os recortes tirados do PME vêm mostrar uma preocupação com a escolaridade rural do 

município. As dificuldades enfrentadas na escola rural deste município são as mesmas dificuldades 
que já citamos neste trabalho em relação à outra localidade do Brasil, como falta de equipamentos 
materiais pedagógicos, formação leiga de professores e falta de transportes. As preocupações são as 
mesmas, em adequar o ensino rural com as exigências do meio. Leite (1999, p. 112) diz que, “A 
escolaridade rural exige um tratamento diferenciado, com base em um contexto próprio, em um 
processo sócio-histórico genuíno, paralelo, porém, não semelhante ao processo urbano.”   

Esta preocupação em preservar os valores e a cultura local do ensino no meio rural está 
reforçada no tópico “Financiamento da gestão”, no seu item “9- Organizar as escolas de modo a 
preservar os seus valores e suas culturas no ensino básico.” (PORTALEGRE, 2003, p. 79).   

Se educar é transmitir conhecimentos, valores de geração em geração, a escola rural 
deverá reforçar a transmissão dos conhecimentos e valores da sociedade campesina, para que os/as 
rurícolas possam desenvolver a relação de pertencimento com o meio rural, que foi tão 
desvalorizado em detrimento da cultura e valores urbanos.  

  
CONCLUSÃO  
  

Ao longo deste trabalho vimos que a educação rural no Brasil sempre foi deixada de 
lado, perdendo espaço para a cultura urbana, sofrendo forte processo de urbanização, estando por 
muito tempo a serviço do capital e dos capitalistas. Porém, nos dias de hoje se reconhece que os 
princípios pedagógicos da escola rural deverão estar ligados intimamente com o campo e a vida no 
meio rural.  

Anais do VII SIC 586

ISBN: 978-85-7621-031-3



Mas, vale salientar que a educação/escola rural ainda passa por muitas problemáticas, 
como já citamos neste trabalho. Reconhecemos que existe diferença entre rural e urbano, o que não 
pode haver é desigualdade. O que se quer das escolas rurais, é que estas possam oferecer a 
sociedade campesina, professores e materiais pedagógicos apropriados à realidade do meio rural.  

Constatamos a preocupação com a qualidade da escola rural, visando adequá-la à 
realidade das comunidades rurais no PME de Portalegre-RN. Contudo, não podemos afirmar que as 
ações da política educacional local tenham priorizado a execução do que está posto neste 
documento, ou mesmo desconhecemos uma articulação mais profunda de seus gestores municipais 
na construção de um novo projeto de desenvolvimento para o campo, sem que o meio rural seja 
pensado como um apêndice do urbano e que valorize os saberes, valores, cultura do campo, mesmo 
que o/a educando/a da escola rural não seja um/a trabalhador/a do campo, mas é importante que 
este/a assuma a identidade rurícola e também valorize seu pertencimento ao meio rural.  

  
Uma escola do campo precisa de um currículo que contemple necessariamente a relação 
com o trabalho na terra. Trata-se de desenvolver o amor à terra e ao processo de cultivá-la, 
como parte da identidade do campo, independentemente das opções de formação 
profissional, que podem ter ou não, como ênfase, o trabalho agrícola; (FERNANDES; 
CERIOLI; CALDART, 2004, p. 57, grifos no original).  

  
Como apontado anteriormente, os municípios foco da pesquisa “Diálogo entre cotidiano 

familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do 
campo sobre relações de gênero e sexualidade”, são: Doutor Severiano, Luís Gomes, São Miguel e 
Portalegre, e como suas ações foram focalizadas apenas nos municípios de Doutor Severiano e 
Portalegre, não pudemos desenvolver a pesquisa no município de Luís Gomes, como proposto no 
Plano de Trabalho de 2010-2011, porém esperamos desenvolver essas ações junto ao novo Plano de 
Trabalho PIBIC/voluntária – 2011/2012 “Educação do Campo e Políticas Públicas para as Escolas 
Rurais Micaelenses”, onde proponho desenvolver essas ações no município de São Miguel. A opção 
de trabalhar apenas com um município se deu pelo motivo de não ter conseguido trabalhar com dois 
municípios ao mesmo tempo, como foi proposto no plano anterior.  
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O PROJETO PEDAGÓGICO DA UERN: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO NA ÁREA DA INFÂNCIA

Alexsandra Maia Nolasco  1  . Giovana Carla Cardoso Amorim2

Resumo:  Algumas  modificações  foram  realizadas  no  Projeto  Político  Pedagógico  da  Faculdade  de 
Educação da Uern para atender às novas demandas que ocorrem na sociedade. A modificação ocorrida na 
última versão (2007) resultou, na atuação do pedagogo na educação infantil, ensino fundamental, gestão 
de processos educativos e espaços não-escolares. A presente pesquisa busca analisar se o currículo atual 
mantém as competências e habilidades formativas necessárias à um pedagogo para atuação na área da 
infância. Assim, para elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória nos 
seguintes  documentos:  Projeto Pedagógico  da  UERN e  nos Referenciais  Curriculares  Nacionais  para 
Educação Infantil (RCNEI) e análise bibliográfica baseada em: SAVIANI (2003) e LIMA (1998), como 
também, a análise dos ementários dos PGCC’s e de questionário semi-estruturado aplicado com 55% 
alunos  do  8°  período,  objetivando  perceber  a  visão  dos  alunos  que  vivenciaram  toda  a  nova  grade 
curricular. Através dos resultados da pesquisa, foi possível observar que algumas disciplinas da área da 
infância  tornaram-se  mais  abrangentes  em  relação  aos  conteúdos  para  contemplar  a  formação  para 
atuação polivalente. Os dados do questionário demonstram que as disciplinas da área da infância não 
estão respondendo totalmente à  necessidade  de  conhecimentos  e  habilidades  necessárias  a  essa  área, 
necessitando a proposição de disciplinas complementares. A pesquisa também aponta para a necessidade 
de uma reorganização curricular em termos de alternância de disciplinas nos semestres letivos, a fim de 
instrumentalizar teoricamente os alunos antes do estágio supervisionado referente a área em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Infantil; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO

Algumas  modificações  foram  realizadas  no  Projeto  Pedagógico  da 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (versão 
2007)  para  atender  às  novas  demandas  que  ocorrem  na  sociedade,  solicitando  do 
pedagogo qualificação  não  apenas  à  sala  de  aula,  mas  na  perspectiva  da  gestão  de 
processos educativos mais abrangentes que contemplam a formação do pedagogo na 
Educação Infantil  e  anos Iniciais  do Ensino Fundamental,  bem como na gestão dos 
processos  educativos  em  espaços  não-escolares.  A  modificação  ocorrida  na  última 
versão  (2007)  resultou,  em  uma  nova  necessidade  formativa  do  profissional  da 
educação expressada na grade curricular do Curso de Pedagogia. 

O objetivo desta pesquisa e analisar se a formação, de acordo com a grade 
curricular  atual  (versão  2007),  mantém  as  competências  e  habilidades  formativas 
necessárias a um pedagogo para atuação na área da Educação Infantil.

MATERIAL E MÉTODOS:

A pesquisa foi iniciada em setembro de 2009. No processo de elaboração, 
nos utilizamos de uma pesquisa bibliográfica exploratória nos seguintes documentos: 
Projeto  da  UERN no que  se  refere  às  bases  regulamentares  e  a  proposição  para  a 
formação do pedagogo; nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil 
(RCNEI), no que se refere aos saberes necessários ao educador infantil; bem como com 

1 Discente  do  curso  de  Pedagogia  da  Faculdade  de  Educação,  Campus  Central,  UERN.  E-mail: 
alexsandra_maia@hotmail.com
2 Doutora em educação. Atuante na linha de pesquisa de Práticas Pedagógicas e Currículo, docente do Departamento 
de Educação FE, Campus Central, UERN. E-mail: giovana_melo@hotmail.com
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análise bibliográfica em autores como: SAVIANI (2003), LIMA (2007) e OLIVEIRA 
(2002). 

Procedemos  à  análise  curricular  específica  nas  disciplinas  voltadas  à  área  da 
infância, pois para Oliveira (2007, p.29-30):

Políticas  de  valorização  da  educação  infantil  são  unânimes  em 
reconhecer  que  à  medida  que  cada  educador  troque  experiências 
educacionais e discuta teorias orientadoras, maior será o sentido de 
certas  práticas  junto  às  crianças,  daí  a  importância  da  reflexão 
acadêmica.

 Assim,  comparando  os  currículos  nas  versões  (2003;  2007)  buscamos 
compreender quais alterações qualitativas foram realizadas, como também, aplicamos 
um questionário semi-estruturado com 55% com alunos do 8º período de 2011 (turnos 
matutino  e  noturno),  objetivando  compreender  o  que  estes  pensam  acerca  da 
organização curricular das disciplinas voltadas à infância, da quantidade de disciplinas 
voltadas para essa área e o que sugerem para a melhoria do curso no que concerne as 
bases da Educação Infantil.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Os  resultados  parciais  da  pesquisa  demonstram  vários  pontos  relevantes 
para a análise da formação do pedagogo no que se refere aos estudos em Educação 
Infantil.  Houve uma abrangência dos ementários das disciplinas buscando considerar a 
ampla formação. No entanto,  através do mapeamento das disciplinas voltadas a área 
supracitada,  foi  possível  perceber  que  poucas  destas  são  vistas  antes  do  estágio  na 
Educação Infantil realizado no 5º período do curso de Pedagogia. 

TABELA I:

Psicologia da Educação I e II (2° e 3° período)
Teorias Linguísticas e Alfabetização (3° período)

Alfabetização e Letramento (4° período)

Concepções e Práticas de Educação Infantil (4° período)

Estágio Supervisionado (5° período)

A partir da observação dos dados obtidos no questionário, percebe-se que os 
graduandos do curso de Pedagogia da UERN sentem a falta de mais disciplinas voltadas 
à área da Educação Infantil, para que possam subsidiá-los em suas práticas educativas 
(discussão  da  questão:  2).  Visualiza-se,  também  a  necessidade  de  reorganização 
curricular, tendo em vista que as disciplinas relacionadas a essa área são vistas, em sua 
maioria, após o estágio na Educação Infantil (discussão da questão: 3). Outro ponto de 

GRADE DE DISCIPLINAS 
ESPECÍFICAS 

REFERENTES À 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

ATÉ O 5° PERÍODO
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grande relevância  é a ausência de citação das disciplinas formativas básicas da área 
(visualizada na questão: 1)

ANEXO I:
TABELA II:

LEVANTAMENTO DOS DADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DE 
QUESTIONÁRIO

8° PERÍODO MATUTINO
1. Quais  disciplinas  você  considera  importantes  para  a  docência  na  educação 

infantil?
45% 30% 25%

Corpo, Movimento e 
Ludicidade- 7°período

Profissão Docente – 3° 
período

Antropologia e Educação – 1° 
período

Concepções e práticas de 
Educação Infantil – 4º período

Teorias Lingüísticas e 
Alfabetização – 4° período

Sociologia da Educação – 
2°período

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
Nas  respostas  encontradas,  percebeu-se  que  50%  dos  alunos  acreditam  que  as 
disciplinas  são  insuficientes  para  uma  boa  atuação  na  área  da  infância.  40% 
responderam que não; dentre elas está (M. F. N. V.) que comenta:“elas embasam o 
trabalho docente, mas não são suficientes para a educação infantil”. Apenas 10% dos 
alunos  responderam  que  são  suficientes  (E.  C.  G.  T.)  afirma:  “Sim,  pois  uma 
complementa a outra”.

3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente 
após o estágio na Educação Infantil?

70%  discordam  totalmente  de  disciplinas  da  área  da  infância  serem  vistas 
somente depois do estágio da Educação Infantil “não acho muito legal, porque são elas  
que nos darão suporte para chegarmos à escola” (L.S.M). Os outros 30% também não 
concordam,  porém  vêem  como  algo  que  ocorre  no  currículo,  porque  não  há  outra 
escolha.

4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área 
da infância?

30% responderam que  gostariam que  houvesse  uma escola  laboratório,  onde 
fosse possível aplicar teorias e pesquisas educacionais. Os 70% dividem-se em aumento 
das  disciplinas,  aumento  de  carga  horária,  realização  de  aulas  práticas  e  oficinas 
pedagógicas.

8° PERÍODO NOTURNO
1. Quais  disciplinas  você  considera  importantes  para  a  docência  na  educação 

infantil?

40% 35% 25%

Psicologia da Educação I 
- 2° PERÍODO

Didática – 4° 
PERÍODO

Corpo, Movimento e Ludicidade- 7° 
PERÍODO

Literatura e Infância -6° 
PERÍODO

Teorias Lingüísticas e 
Alfabetização – 4° 
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PERÍODO
Alfabetização e 
Letramento- 4° 

PERÍODO
2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?

90% dos alunos respondem que não; dentre eles está (A. P. R. M) que afirma: “é 
preciso abrir outras disciplinas que favoreçam a educação infantil”. 20% dos alunos 
acreditam que as disciplinas são suficientes para atuação na educação infantil.

3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente 
após o estágio na Educação Infantil?

95%  dos  alunos  expressam  insatisfação,  como  (S.B.S.S):  “horrível,  pois 
fazemos um estágio sem subsídios necessários” e complementa (A. P. R. M) ao afirmar: 
“acho que é mal elaborado, pois antes da prática devemos ter a teoria”. Apenas 5% 
acreditam que as outras disciplinas complementam a formação para a sala de aula na 
área da infância.

4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área 
da infância?
 Dentre as sugestões encontramos: aumento no número de disciplinas para essa área. O 
restante dividiu-se em aula em laboratório e atividades em campo.

CONCLUSÃO:

Nos  resultados  parciais  da  pesquisa  é  possível  perceber  que  algumas 
disciplinas da área de atuação em Educação Infantil tornaram-se mais abrangentes nas 
propostas de organização do conteúdo visando contemplar a formação mais ampla. No 
entanto,  visualiza-se  a  necessidade  de  alteração  da  organização  das  disciplinas  nos 
períodos de base (1º, 2º, 3º e 4º) para atendimento a uma atuação mais consistente no 
Estágio Supervisionado I – prática em Educação Infantil - que acontece no 5º período 
do curso de pedagogia na grade curricular da UERN. 

O progresso e importância da pesquisa são relevantes para a UERN, pois 
ajudam  os  gestores  a  compreender  quão  importante  é  a  formação  profissional  do 
pedagogo para a área da infância. Formar profissionais capacitados e preparados para o 
mercado  de  trabalho  requer  uma  análise  profunda  da  maneira  na  qual  vem  sendo 
realizada essa formação, pois é a partir desta, que os atuais discentes atuarão e poderão, 
ou não, fazer a diferença na educação. A base reside na formação acadêmica.
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OS LUGARES SACROS POTIGUARES: CONSIDERAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 
Luiz Eduardo do Nascimento Neto1; Francisco Jefferson Alves Morais2;Jéssica Laís Soares Nunes3 

 

 
RESUMO 
 
Detivemos como objetivo analisar a dinâmica sócioespacial destes lugares observando os aspectos relacionados ao viés 
cultural, além de identificar como estas manifestações são representadas no espaço geográfico potiguar. Foram 
elencados os lugares que se destacam dentre as principais manifestações de religiosidade, descrevendo os principais 
pontos destes registros e espacializando no cenário potiguar com foco as suas áreas de influência. Os lugares edificados 
pela religiosidade transportam suas histórias além de seus domínios territoriais alargando a escala espacial da 
religiosidade popular. Salientamos a importância da pesquisa nos espaços sacros mediante a conjuntura simbólica que 
eles representam. A analise dos espaços sacros limitou-se ao contexto de nível estadual, delineando os espaços a serem 
estudados e trabalhados no mapeamento territorial. Foram utilizados registros e realizado análises e contextualização 
dos lugares, a fim de avaliar a dinâmica e influência das simbologias e dos elementos que referenciam estes lugares, 
bem como, a importância dos aspectos culturais e de religiosidade onde estas manifestações se fazem presentes. Para tal 
empreitada, foram realizadas pesquisas de campo e de gabinete, coleta de dados, análise de referencial teórico, além de 
consultas na web. Os dados foram sistematizados para viabilizar a análise e o mapeamento, o que proporcionou a 
identificação das singularidades e particularidades dos espaços sacros encontrados no RN, elaborando ainda, pontos 
comparativos nestes espaços. Faz-se necessário, contudo, aprofundar as questões que envolvem a dinâmica sócio-
espacial dos lugares sacros, a partir de novas pesquisas, haja vista a diversidade de fontes que surgiram na análise social 
dos espaços e fenômenos religiosos investigados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Espaço; Geografia; Potiguar; Religiosidade; Sacro. 
 
 
INTRODUÇÃO 

As expressões que norteiam a dinâmica da Geografia Cultural e seus significados, 
fornecem revelações espaciais que encontram-se inseridas no cotidiano, as quais por vezes, passam 
despercebidas. Em particular, a religiosidade está intimamente ligada à construção do nosso 
território, conseguentemente, pode-se inferir que tal elemento está presente nos diversos lugares, 
imprimindo assim, suas marcas e influências simbólicas. A religiosidade transforma espaços em 
lugares sacros e elabora identidades sócioespacias mescladas de simbologias, condição que fornece 
pontes de reflexão para o entendimento de posturas culturais que nos são inerentes.  De modo 
particular, elaboramos este trabalho que visa analisar a ação e reflexo socioespacial destes lugares 
no âmbito do cenário potiguar.  

Escolhemos como objeto de pesquisa, os espaços sacros do Rio Grande do Norte, 
espaços estes espalhados pelas regiões da porção potiguar. Montes, santuários, capelas, túmulos, 
montanhas, enfim, lugares sacros de religiosidade que compõe uma teia de relações no território, 
abrangendo uma escala geográfica capaz de suscitar o olhar analítico para a sua configuração sócio-
espacial.  

Nessa perspectiva, salientamos a importância da pesquisa nos espaços sacros, mediante 
a conjuntura simbólica que os mesmo representam nos lugares a eles inerentes. Considera-se ainda, 
como fontes para o entendimento da cultura local, costumes e tradições que perpassam os espaços 
sacros e que se fazem presentes em sua religiosidade. Assim, foi elencada como justificativa basilar 

                                                           
1 Professor Mestre (UFRN). Docente do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
Campus CAMEAM, Pau dos Ferros/RN. luizeduardo@uern.br 
2 Discente do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus CAMEAM, Pau dos 
ferros/RN. jessicalais.rn@hotmail.com 
3 Discente do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus CAMEAM, Pau dos 
ferros/RN. jeffersonjiraya@hotmail.com 
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para a escolha e desenvolvimento do presente trabalho, a falta de atenção científica aos espaços 
sacros, sobretudo no viés geográfico onde evidencia-se poucos registros de análise sobre a temática.  

Espalhados pela porção potiguar, os lugares sacros foram criados e (re) criados sob a 
influência cultural de cada região tomando por base seu contexto de inserção. Na realidade dos 
espaços sacros propagam-se o número de fiéis em vários níveis e sua construção de sujeito social 
remete ao construto histórico de como estes foram cooptados e utilizados sob as práticas da 
religiosidade popular. 

Diante do exposto, faz-se necessário mapear os espaços sacros de maior destaque nas 
regiões do espaço potiguar, a fim de identificar o perfil das porções sacras, além de abordar o 
elemento da religiosidade e sua configuração sócio-espacial local.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

 No primeiro momento escolhemos a percepção como método de análise. A partir desse 
pressuposto, foram elaboradas as diretrizes de pesquisa para concretização do trabalho com o 
propósito de focalizar os espaços sacros dentro de uma ótica a ser trabalhada no viés da Geografia 
Cultural.  

Após a escolha do método da percepção associada à Geografia, recai como sustentáculo 
da pesquisa o propósito de evidenciar que “diferentes concepções de lugares podem ser usadas para 
reforçar a futura imagem desses lugares, e para reiterar a importância das percepções individuais e 
institucionais” (GOODEY; GOOD,1986, p.11), embora não seja consenso de alguns autores 
geográficos, acreditamos ser esse o melhor método no momento para a efetivação da presente 
proposta de pesquisas e os demais procedimentos metodológicos utilizados no trabalho.  

Como ponto de partida foi elaborado um cronograma para realização do trabalho, com 
destaque aos períodos de maior concentração e/ou uso destes espaços sacros.  

Sabemos que os espaços sacros são comumente visitados anualmente, contudo, em 
datas específicas, estes espaços passam a ser vistos como verdadeiros cenários de romarias que 
concentram um maior número de pessoas, as quais usufruem do seu significado enquanto pontos de 
religiosidade, considerando-os como âmbito para pagar promessas e firmar os votos de devoção. O 
deslocamento temporário de pessoas à região em festividade representa novas perspectivas de 
investimentos, aplicados não apenas nos termos da religiosidade, mas que também refletem em 
outros setores tais como o turismo, comércio local e programas de férias.  

Assim, a conotação simbólica dos lugares sacros potiguares experimenta outras 
dimensões do propósito original destes espaços. Santos (2002) nos alerta para distinguirmos os 
aspectos da romaria, pois tal manifestação religiosa ocupa e usufrui dos lugares sacros com 
objetivos diferentes, ainda que a vertente religiosa seja a primeira escolha.  

Como passo seguinte, foram sistematizadas análises em gabinete dos materiais 
disponíveis. Consecutivamente, foi realizado um levantamento bibliográfico através de pesquisas 
em artigos científicos, dissertação de mestrado, artigos em jornais, revistas, livros e páginas da 
Web, possibilitando a construção do estado da arte voltado para essa temática Dessa forma, 
ocorreram leituras de textos teóricos, discussões com os demais membros da equipe, com o intuito 
de buscar outras fontes de pesquisa em face à escassez de materiais. Além disso, buscas virtuais e 
contatos com grupos ou instituições foram pleiteadas, na tentativa de obter documentos oficiais que 
versassem sobre as variáveis da pesquisa.   

Como instrumento de análise foi elaborado a cartografia sócio-espacial da região em 
foco, contemplando os registros dos lugares sacros encontrados nas regiões da porção potiguar, 
trabalho que culminou com a construção de um mapa temático, a contento das informações 
encontradas nos lugares. 
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A construção gráfica do mapa formatou a disposição geográfica dos lugares sacros em 
pontos locacionais, registrando a evidência dos âmbitos religiosos do Estado, onde observou-se as 
particularidades inerentes de cada lugar sacro.  

A partir dos pontos de discussão captados nas visitas in loco foi possível reforçar as 
constatações preliminares do objeto pesquisado. No viés metodológico, ainda realizamos entrevistas 
e registros fotográficos. Ressalta-se que as entrevistas foram aplicadas observando às 
particularidades de cada espaço sacro potiguar, sendo estas direcionadas as pessoas que 
administram o uso dos espaços, bem como de seus freqüentadores. Por fim, a tabulação do material 
pesquisado permeia o fechamento das discussões pretendidas.  

As atividades finais recaíram numa descrição dos lugares sacros de maior consonância 
no espaço potiguar, focalizando as expressões simbólicas e culturais, além de enfatizar as 
particularidades dos mesmos, observando, sobretudo, o calendário de eventos religiosos do cenário 
potiguar. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No da definição dos espaços sacros potiguares entendemos que historicamente a cultura 
age como um objeto nas modificações paisagísticas em dos indivíduos que os habitam assim, a 
religião nascem também no seio das construções das cidades.   O QUE É ISSO?!?! Nesse sentido, 
pode-se inferir que, “para interpretar a origem das cidades é preciso tratar igualmente da técnica, da 
política e da religião, sobretudo do aspecto religioso da transformação” (ROSENDAHL, 1999, 
p.17). 

As transformações no cenário urbano desses ambientes ocorrem muitas vezes em 
conformidade com as feições religiosas de seu povo, portanto é possível evidenciar uma série de 
características ligadas à devoção religiosa singular a cada cidade na arquitetura, linguagem, ritos, 
costumes, dentre outros 

A religiosidade constrói uma espécie de “identidade” para cada lugar, bem como 
influencia sua organização econômica, política e socioespacial. Sob essa óptica, a cultura é 
percebida como resultado da interação sociedade e natureza. Claval (2001, p. 13) corrobora ao 
discutir que “a cultura que interessa aos geógrafos, é, pois, primeiramente construída pelo conjunto 
dos artefatos, do know-know e dos conhecimentos, através dos quais, os homens mediatizam suas 
relações com o meio natural”.  

O fenômeno da religiosidade em si, dota objetos materiais e imateriais da paisagem de 
significâncias simbólicas, e sua sacralidade propicia aos mesmos, um valor que é exaltado e 
valorizado pela credulidade de seus fiéis religiosos segundo nos aponta Gil Filho (1999). 

A transformação dos espaços sagrados, considerados marcos identitários para cada 
região no espaço potiguar, é alargada no decorrer do tempo. De posse dos valores culturais, estes 
vão sendo (re) construídos mediante a conjuntura que os condiciona e segue em conjunto com a 
manifestação de um poder simbólico ligados a religião.  

Esta religiosidade aparece como uma instituição ideológica, complexa e estruturada por 
símbolos e códigos que exprimem uma postura política e institucional, além de configurar-se como 
um fato de organização social e como expressão sociológica espacial /territorial 
concomitantemente.   

Os espaços sagrados são definidores e característicos de cada região, aglutina seus 
costumes e práticas. A definição de espaço sagrado também está ligada à conjuntura do espaço 
profano, onde ambos se intercalam e se interdependem. Assim, compreendemos estes como:  
 

[...] espaço real por excelência, quer seja ele materializado em certos objetos ou 
manifestados nos símbolos hierocósmicos [...] O espaço sagrado e o espaço 
profano estão sempre vinculados a um espaço social. A ordenação do espaço 
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requer sua distribuição entre sagrado e profano: é o sagrado que delimita e 
possibilita o profano (ROSENDAHL, 2002, p. 32). 
 

Demarcar espaços sagrados e profanos na construção é delimitar áreas de interferência e 
abrangência de ambos, possibilitando articulações e proximidades. As materializações existentes 
definem suas funcionalidades, elementos que podem estar conectados sem interferência. É a inter-
relação destes elementos que contribui para a modelagem e transformação do espaço/território. 

Ressalta-se que o desenvolvimento das atividades nos espaços sagrados ocorre em 
detrimento das relações sociais que a comunidade apresenta em sua hierarquia cultural. Deste 
modo, concluímos que as “atividades religiosas imprimem no espaço transformações que estão 
fortemente relacionadas com os aspectos culturais da comunidade, [...] pode ser percebido de 
acordo com os valores simbólicos ali representados” (ROSENDAHL, 1999a, p. 236). 

Com o propósito de firmar as colocações supracitadas, elaboramos um mapa cartográfico 
referencial dos registros dos lugares sacros encontrados no espaço da porção potiguar, a fim de 
evidenciar sua expressividade. Assim, para a concretização deste instrumento, fez-se necessário 
levar em conta a dinâmica regional de influência e interferência dos mesmos onde estes ocorrem, 
bem como as simbologias que estes apresentam no espaço da religiosidade potiguar.   

Observa-se, contudo, que estes espaços não estão soltos, eles têm símbolos que os 
referenciam e os projetam no imaginário social. Conforme o entendimento de BOURDIEU (1989) 
sobre os costumes, estes serão considerados como sistemas simbólicos estruturados em torno de 
uma manifestação da integração social e como a uma função política, esses sistemas de códigos são 
permeados por significâncias sociais e funções coletivas. Ainda segundo o autor, o poder simbólico 
seria a abstração dada aos signos e as estruturas que os sustentam.  

Na formatação destes espaços sacros, buscamos entender as simbologias que os 
circundam e os elementos que os caracterizam. No tocante a este aspecto, selecionamos os 
principais pontos de definição dos espaços e buscamos conglomerar em definições prévias, 
observando sua abrangência e interlocução com os demais espaços sacros da região em estudo.  

Observamos que os espaços apresentam conjunturas simbólicas ligadas à esfera do 
religioso, porém os construtos históricos os diferenciam, daí a multiplicidade de lugares sacros 
espalhados pela porção potiguar sob vários vieses.   

Notadamente, estes espaços se multiplicam ainda mais, se observados sob outros pontos 
de análise, porém neste momento, buscamos nestes espaços sacros a dinâmica sócio-espacial em 
seu contexto de inserção.  Assim, o viés da religiosidade se faz presente e mescla-se a complexidade 
cultural de cada região.  

Detectamos registros dos montes, santuários, igrejas e capelas, todas intercaladas na 
historiografia local, objetos vistos como referencias destes espaços. A simbologia destes se fazem 
presentes e tornam-se conhecidas no âmbito regional e por vezes no intercâmbio interregional. (Ver 
figura 01) 
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          Figura 01: Mapa de localização dos espaços sacros e sua abrangência no RN. 

                            Fonte: Mapa elaborado no LAGEO/CAMEAM, dados trabalhados pelo autor. 
 

De acordo com ícones do mapa, pode-se detectar a ocorrência dos lugares sacros 
espalhados nas mais diversas regiões do estado. Observa-se que a parte sul detém o maior número 
de ocorrências. Na Região do Seridó potiguar foram registrados três destes lugares, dos quais são 
dois centros de romaria: O monte do galo, cuja denominação religiosa pertence a N. S. das Vitórias 
e o Santuário de N. S. das Graças em Florânia, amplamente conhecidos na região. O outro registro 
refere-se à Igreja Matriz de Sant’Ana Caicó, local de convergência religiosa desta porção potiguar.  

Na porção do Oeste registram-se três pontos sacros, a saber, o Santuário do Lima em 
Patu, seguido da Capela das Covinhas em Rodolfo Fernandes, consecutivamente, tem-se o projeto 
do centro de romaria em Marcelino Vieira, ainda em processo de construção, a qual encontra-se a 
Igreja Matriz de Santa Luzia em Mossoró e o túmulo de Jararaca, famoso bandido do bando de 
lampião morto em Mossoró, episódio épico que permeia o imaginário religioso deste espaço.  

Ainda na porção agreste, demarca-se o Santuário do Alto de Santa Rita de Cássia 
recentemente inaugurado, e na porção leste, o santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu em São 
Gonçalo do Amarante, seguido ainda da capela do Cunhaú em Canguaretama, designado para os 
mesmos anteriormente citados. Estes foram os espaços mapeados segundo o critério de maior 
expressividade a nível regional, onde os mesmos estão registrados.  

Entendemos que as análises mais aprofundadas destes espaços sacros produzam um 
maior entendimento das questões que os circundam. Expressões culturais que necessitam de olhares 
para além do viés religioso. Estes espaços são reflexos das práticas sociais, e necessitam do enfoca 
de olhares críticos, bem como de novas investigações, a fim de aprofundar as questões políticas, 
econômicas, ambientais, e demais constituintes que os circundam, os quais em primeira análise 
tornam-se impossíveis de realizar mediante a conjuntura de elementos que surgem.  

Destarte, torna-se de fundamental importância a elaboração de propostas de 
investimentos em diversas escalas, não somente a física, mas também de valorização do patrimônio 
cultural e social presentes nestes lugares, bem como a manutenção dos espaços, preservação e 
valorização dos constituintes culturais, simbólicos e religiosos.  
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CONCLUSÕES 
 

A dinâmica presente nos lugares sacros está representada através de seus símbolos e 
expressões calcadas no bojo da religiosidade atrelada a outros elementos da cadeia social e cultural. 
Espera-se que análises posteriores possam elaborar estudos aprofundamos na cadeia cultural e 
social destes espaços sacros potiguares.  

De posse destes elementos, pode ser elaborado material didático-informativo acerca dos 
conteúdos estruturados em pesquisa a serem divulgados e aplicados nas disciplinas geo-culturais, 
que trabalham a questões locais, em face à escassez de análises e produtos dessa natureza.  

Ao colocarmos idéias primariamente expostas é apenas um esboço das opções que se 
florescem destes espaços. A construção, uso e manutenção destes lugares dependem de um leque de 
elementos que fogem as práticas cotidianas e religiosas. O universo onírico, simbólico, cultural, 
social e identitário é mesclado nestes espaços onde registramos as ocorrências sacras. Eles falam e 
fazem parte dos lugares, do cotidiano, do tecido social que o circunda.  

Sua importância cultural reverte-se também em investimentos que extrapolam o viés 
religioso e caminha associado a este para outras práticas sociais, tais como se configurou o alto de 
Santa Rita na cidade de Santa Cruz, ou ainda como se projeta o complexo religioso de Marcelino 
Vieira. Saímos de um patamar de religiosidade tão somente, e comungamos de elementos voltados 
às práticas turísticas que se utiliza dos referenciais locais e da justificação de criação de espaços 
desta natureza observando o mercado econômico.  

Nesse sentido, observa-se novas empreitadas ao se mencionar estes espaços sacros na 
porção potiguar. Diante de todas as vertentes já apresentadas, estamos apenas pincelando parte do 
universo destes espaços onde apresentam uma configuração que nos foge as primeiras análises e 
ainda assim, tentamos tecer alguns pontos neste trabalho que ora apresentamos. Espera-se ainda, 
despertar o aprofundamento destes referenciais em se tratando de cultura e religiosidade, na 
tentativa de pulverizarmos e alargarmos os conhecimentos que ora detemos sobre os espaços sacros 
potiguares e suas dinâmicas socioespaciais.  
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PLANEJAMENTO DE ENSINO E CANTO POPULAR: POSSIBILIDADES DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA  

 
Maria Cleoneide de Souza Santos1; Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2 

 

 

RESUMO: Esta pesquisa é fruto do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem 
(GEPPE) do Departamento de Educação do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia-UERN. O 
objetivo deste trabalho foi investigar o planejamento de ações vinculadas à pesquisa, extensão e ensino, envolvendo o 
canto popular como conteúdo e atividade didático-pedagógica, bem como proporcionar ao ensino e a extensão, através 
da pesquisa, estímulos à criatividade discente, construindo subsídios didático-científicos que provoquem reflexões sobre 
o trabalho pedagógico com a música popular em sala de aula. A metodologia utilizada para realização deste trabalho 
configurou-se na investigação do planejamento de ensino envolvendo o canto popular como atividade principal, 
mediante observação da prática docente em sala de aula, com a produção de reflexões teórico-práticas, através de 
encontros realizados semanalmente com a equipe executora e bimestralmente com as professoras da escola campo de 
estudo, contou também com a proposta da realização de Oficinas na Escola João Escolástico. Para tanto utilizamos 
como coleta dos dados para investigação, a observação da prática docente em sala de aula, a análise dos planos de aulas 
das respectivas professoras, ambos envolvendo o canto popular como ferramenta didático-pedagógica e dos 
questionários aplicados as professoras pesquisadas. Mediante as análises e estudos realizados constatamos que as 
docentes observadas têm dificuldade de realizar a sistematização do planejamento envolvendo a música como uma 
possibilidade didático-pedagógica em sala de aula, bem como de executá-lo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Canto Popular; Planejamento; Prática Docente. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente as escolas e os professores enfrentam inúmeros problemas em sala de aula 
que dificultam a execução da prática docente, dentre os problemas enfrentados pelos professores, a 
indisciplina foi tido como o que mais incomodavam. Devido a isso procuramos na continuidade 
deste projeto compreender o porquê da indisciplina discente, de modo que a música trabalhada nas 
escolas era vista como aspecto que ajudava os professores a trabalharem essa indisciplina. 
(COSTA, 2010) 

 Então o referido projeto, que foi idealizado e coordenado pela professora Ms. Maria 
da Conceição Costa, desenvolvido através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do 
Processo Ensino-Aprendizagem/GEPPE, do Departamento de Educação/DE, do Campus Avançado 
Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia/CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte/UERN, desenvolveu-se mediante um trabalho de cunho didático-pedagógico, com o 
propósito de atender as necessidades enfrentadas pelas escolas campo de estudo dos 
alunos/estagiários do curso de Pedagogia. 

 Assim, o planejamento de ensino foi o nosso objeto de estudo, tendo sido analisado 
do ponto de vista cultural, e o canto popular foi refletido como categoria de análise nas salas de 
aulas. 

 No decorrer do projeto, procuramos também investigar o planejamento de ações 
vinculadas á pesquisa, extensão e ao ensino, envolvendo o canto popular como conteúdo e 
atividade didático-pedagógica. Bem como produzir reflexões teórico-práticas, junto aos professores 
                                                             
1 Discente do curso de Pedagogia, do Departamento de Educação/DE, do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque 
Maia/CAEMAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. E-mail: clleosantos22@yahoo.com.br 
 
2 Professora Especialista do Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação/DE, do Campus Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia/CAEMAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. E-mail: fran.cesario@hotmail.com 
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e demais profissionais da educação que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobre o 
trabalho com o canto popular em sala de aula como expressão regional e ferramenta didático-
pedagógica.  

Desse modo, objetivamos com a pesquisa “Planejamento de ensino e canto popular: 
possibilidades didático-pedagógicas em sala de aula”, desenvolver um trabalho de caráter didático-
pedagógico que atenda as necessidades postas pela realidade das escolas campo de pesquisa dos 
alunos/estagiários do curso de Pedagogia, tendo o planejamento de ensino e o canto popular como 
objeto de estudo. Sendo assim nosso trabalho visa apresentar de forma detalhada os resultados da 
referida pesquisa desenvolvida no período de Abril de 2010 a Julho de 2011.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Á princípio, esse projeto foi construído para ser efetivado de Abril de 2010 a Abril de 2011, 
tendo em vista as necessidades surgidas no desenvolvimento do mesmo e a imprescindibilidade de 
um trabalho mais direto na Escola Estadual João Escolástico, o referido projeto se estendeu até 
Julho de 2011. 

O projeto supracitado, foi realizado no Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque 
Maia, onde foram efetivados os encontros para planejamento e execução das ações desenvolvidas 
no referido projeto, bem como, a Escola Estadual João Escolástico, parceira nesse projeto. 

Esta pesquisa é direcionada a professores do Departamento de Educação, discentes, 
profissionais da Educação Básica, especificamente dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual João Escolástico, onde, em virtude do Edital FAPERN, este projeto concorreu 
como proposta de pesquisa e extensão ao financiamento de duas bolsas para professores (as) em 
exercício da referida escola contemplada. 

Como fase inicial deste projeto, optamos primeiro por fazer um diagnóstico geral 
envolvendo o canto popular como atividade principal em sala de aula, para tanto, fizemos uso de 
observações de três blocos de aulas de cada uma das professoras envolvidas no presente projeto, as 
quais foram realizadas nos dias 14 (quatorze) e 21 (vinte e um) do mês de Maio e 09 (nove) de 
Julho do ano de 2010 (dois mil e dez), o equivalente a seis aulas, duas de cada professora. As aulas 
e atividades planejadas pelas duas professoras eram referentes a um projeto desenvolvido pela 
própria escola campo de estudo, mediante orientação da equipe pedagógica escolar. 

As observações foram realizadas pelas professoras e alunos membros do projeto e 
registrados através de gravações de áudio e diários de campo, onde foram refletidos coletivamente 
pelo grupo executor do projeto. As aulas foram analisadas conforme questões que nortearam a 
análise. Foram coletados também os planos de aulas das respectivas aulas observadas, que foram 
analisadas pela equipe integrante do projeto nos encontros semanais, conforme critérios 
estabelecidos. Assim como, os questionários que foram aplicados as duas professoras. 

Com os resultados obtidos durante esta fase inicial de diagnóstico, pudemos detectar que os 
resultados apontam para a necessidade de um trabalho mais sistematizado com o canto popular, que 
as músicas sejam trabalhadas de forma que sejam explorados os conteúdos atitudinais e valores que 
são retratados nas letras das músicas, e não somente enfocar questões gramaticais. Durante as 
observações foi perceptível que o canto popular pode ajudar os alunos a (re) pensarem seu 
comportamento discente em sala de aula e fora do espaço escolar. 

No período de observações deste projeto constatamos as principais deficiências existentes no 
contexto escolar pesquisado, tendo a indisciplina discente como possível de ser moldada 
pedagogicamente, desde que haja uma mediação docente que reflita essa temática em sala de aula, 
com o canto popular que pode auxiliar esse trabalho pedagógico. Nas reflexões e discussões 
cotidianas entre os membros do projeto, atentou-se para questões como: formação de professores, 
haja vista que esta deve ser contínua, que discuta questões didático-pedagógicos, orientando a 
prática docente em sala de aula; a importância do planejamento de ensino, uma vez que este se 
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constitui como “a previsão das ações e procedimentos que o professor vai realizar junto a seus 
alunos, e a organização das atividades discentes e das experiências de aprendizagem, visando 
atingir os objetivos educacionais estabelecidos”. (HAIDT, 2002, p.98). Com isso percebemos que  
as docentes pesquisadas têm dificuldade de realizar a sistematização do planejamento envolvendo a 
música como atividade didático-pedagógica em sala de aula, bem como de executá-lo. O trabalho 
com a gramática também foi tido como frágil e necessitando de auxílio nas maneiras de trabalhar a 
gramática em sala de aula, principalmente nos anos iniciais. 

Diante desta fragilidade constatada, decidimos operacionalizar estas temáticas através de 
Oficinas no Semestre 2011.1, são elas: Planejamento de Ensino (21 de Junho de 2011); Formação 
de Professor (28 de Julho de 2011) e o Trabalho com a Gramática nos Anos Iniciais (29 de Julho de 
2011).  

Assim, o trabalho a partir dessas temáticas constitui-se a segunda fase do nosso projeto, fase 
mais voltada à extensão, já que a pesquisa até então realizada, apontava necessidades de um 
trabalho mais intenso voltado para as professoras da escola campo de estudo, decidimos então 
desenvolver essas temáticas em Oficinas, que foram desenvolvidos na própria escola, pelos 
membros do projeto (alunos e professores) nas datas acima citadas. 

No desenrolar deste projeto, procuramos dar ênfase aos assuntos relacionados ao canto 
popular como ferramenta didático-pedagógica em sala de aula, de modo que, participamos 
ativamente dos encontros semanais, discutindo e refletindo com os demais membros as atividades 
desenvolvidas no decorrer do projeto, assim como a participação nos eventos acadêmicos, 
divulgando o trabalho até então produzido pelo grupo, sob forma de artigos, mesas-redondas, GT’S, 
minicursos e oficinas como: VII CMELP (Colóquio Nacional de Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura), a XV Semana Universitária do CAMEAM/2010, bem como o 
planejamento e execução da oficina sobre Planejamento de Ensino e canto popular, ministrado na 
Escola Estadual João Escolástico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Dentre os resultados esperados com essa pesquisa, podemos destacar alguns como, por 
exemplo: o envolvimento dos professores e alunos envolvidos no projeto, contribuindo para a 
evolução das discussões acerca do planejamento de ensino, entre esses professores, alguns 
pertencentes ao Núcleo de Estudo em Educação/NEED, um dos grupos de pesquisa do 
Departamento de Educação e os outros ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do 
Processo Ensino-Aprendizagem/ GEPPE (grupo ao qual o projeto faz parte), e as duas bolsistas 
voluntárias FAPERN pertencentes à Escola Estadual João Escolástico; contamos também com a 
participação de um número significante de alunos do curso de Pedagogia, principalmente do 3º e 7º 
períodos, como também alunos pertencentes ao Coral “A Vida em Canto” (projeto do GEPPE), de 
maneira que conseguimos associar os trabalhos do Coral com os objetivos do projeto. 

Na operacionalização das oficinas, constatamos diversas maneiras em que pode ser inserida 
a arte musical como ferramenta didático-pedagógica em sala de aula, e como possibilidade de 
amenizar e controlar a indisciplina discente no trabalho cotidiano. 

A pesquisa nos possibilitou também discutir e transmitir conhecimentos acerca do 
Planejamento de Ensino, Indisciplina, Formação de Professor, e o Trabalho com a Gramática nos 
Anos Iniciais, nos mais diversos níveis de ensino, principalmente na atuação do GEPPE, o qual 
desenvolve projetos juntamente com o Departamento de Educação. 

Desse modo, percebemos no decorrer das Oficinas, momentos em que persistem as 
fragilidades envolvendo o trabalho com o Canto Popular em sala de aula, assim como as 
contribuições que o trabalho com o Canto Popular possibilita no processo de ensino-aprendizagem 
de qualidade nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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No decorrer da pesquisa obtivemos outros pontos significativos, como a produção de artigos 
científicos, os quais foram apresentados em eventos científicos como o FIPED (Fórum 
Internacional de Pedagogia), para a realização dos quais fizemos uso de observações das aulas de 
duas professoras de Ensino Fundamental, bem como analisamos os planos de aula e os 
questionários das respectivas professoras, todos envolvendo o canto popular. Na XV Semana 
Universitária ministramos um minicurso com o tema: “Canto Popular: Múltiplas alternativas de 
construção de valores em espaços escolares e não escolares”, assim como o GT: “Canto Popular 
como ferramenta didático-pedagógica que auxilia o ensino-aprendizagem em espaços escolares e 
não escolares”, e Oficinas sobre Planejamento de ensino e canto popular, Formação de professores  
e canto popular: desafios da práxis e Indisciplina, que aconteceram na Escola Estadual João 
Escolástico, com a participação de professores e alunos.  

Enfim, esta pesquisa nos proporcionou detectar como alguns professores trabalham o canto 
popular em sala de aula, as dificuldades dos alunos na aprendizagem, assim como os principais 
problemas que os professores enfrentam no seu dia a dia escolar, como a indisciplina foco de estudo 
na continuidade deste projeto. E como o planejamento é indispensável em qualquer atividade 
humana, principalmente na tarefa de ensinar. A pesquisa possibilitou também a todos os membros, 
professores e discentes como o canto popular deve ser trabalhado em sala de aula como expressão 
regional e ferramenta didático-pedagógica. O referido projeto conquistou e engajou muitos alunos e 
professores do Departamento de Educação, que contribuíram para o uso e incentivo da música 
como valorização da nossa cultura e ferramenta didático-pedagógica. 

 
CONCLUSÃO 
 

Propiciar projetos de pesquisa em uma Universidade é muito importante para o trabalho 
e desenvolvimento dos alunos e professores, foi perceptível este progresso no decorrer do Projeto 
de Pesquisa: Planejamento de Ensino e Canto Popular: possibilidades didático-pedagógicas em sala 
de aula, pois como vimos possibilitou diversas maneiras de propor o canto popular nas atividades 
com os alunos e que as professoras em questão refletissem sobre sua própria prática.  

E para nós alunos graduando do curso de pedagogia, foram muito significante, vez que 
nos possibilitou maneiras de como trabalhar o canto popular em sala de aula, não somente como 
distração e recreação, mas como uma ferramenta didático-pedagógica, que auxilia no processo de 
ensino-aprendizagem. Proporcionou também conhecer o trabalho no âmbito acadêmico, nos 
projetos de pesquisa e extensão, bem como participar assiduamente dos mesmos, através da 
produção de artigos científicos, relatórios, minicursos, oficinas, mesas-redondas, GT’S e na 
contribuição e aprendizado enquanto bolsista PIBIC, todos esses aprendizados vão contribuir 
consideravelmente para a nossa formação acadêmico-profissional. 

De maneira geral, as discussões em torno desse projeto possibilitaram o envolvimento 
de professores, alunos, participantes de outro projeto intitulado “Coral a vida em canto”, 
pertencente ao GEPPE, como também o envolvimento de professores do Ensino Fundamental da 
rede estadual de ensino do município de Pau dos Ferros. 

Para trabalhos futuros objetivamos a elaboração de um livro contendo músicas 
folclóricas para crianças, o que se consolida como a fase final desse projeto atrelado ao Projeto de 
Pesquisa: A vida em verso e prosa, por parte do Programa BNB Cultural, Edição 2011. (COSTA, 
2010). 

O planejamento das diversas atividades que tinham o canto popular como função 
principal a serem desenvolvidas em sala de aula, e discussões acerca do planejamento de ensino 
nos mais diversos níveis de ensino, especificamente na atuação do GEPPE, que desenvolve 
projetos juntamente com o Departamento de Educação, nos favoreceu a construção de 
conhecimentos que certamente serão de muita utilidade para a nossa formação acadêmico-
profissional. 
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Disso tudo, concluímos que o projeto mencionado foi importantíssimo para o 
desempenhar de atividades que envolvam o canto popular como ferramenta didático-pedagógica 
em sala de aula, permitindo aos que dele participaram, usufruíram inúmeros conhecimentos e 
valores que poderão ser utilizados para sempre em sua prática docente. Reconhecemos também a 
necessidade que existe de serem reforçadas as contribuições advindas desse projeto no trabalho dos 
professores, como meio para auxiliar a atividade docente. 

Diante disso, fica claro que é de fundamental importância da participação, enquanto 
aluno graduando, nos projetos de pesquisa, haja vista que os mesmos contribuem para a ampliação 
da nossa formação acadêmica e de futuros docentes.  
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PLANEJAMENTO E METODOLOGIA DO ENSINO: ENCONTROS E (DES) 
ENCONTROS. 

 
Andreza Emicarla Pereira Cavalcante 1; Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2 

 
 
RESUMO: A discussão aqui apresentada é um recorte da pesquisa: Planejamento e metodologias de ensino: Análise 
do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar (UERN/CNPQ). Que vem nos 
propor com objetivo: Investigar os entraves e as possibilidades do planejamento de ensino em relação à seleção, 
elaboração e adequação na utilização de materiais didático-pedagógicos nos ensinos de Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia, Ciências, e Artes em sala de aula, vislumbrando encaminhamentos teórico-práticos que contribuam 
para o fazer pedagógico docente nas referidas áreas de conhecimento. Quanto aos procedimentos metodológicos, temos 
como recorte teórico, autores como: Fernandes (1989), Fusari (2001), Perrenoud (2002), Piletti, (2001) entre outros, que 
abordam os recursos didáticos como fundamentais para viabilizar um conhecimento mais significativo ao sujeito 
escolar. Para constituição do corpus da pesquisa inicialmente dividimos os pesquisadores por área de conhecimento, e 
iniciamos a coleta dos dados, em seis escolas públicas estaduais do ensino fundamental da cidade de Pau dos 
Ferros/RN, após esta coleta cada subgrupo analisou os dados, apresentou os resultados no grupo de pesquisa e 
sistematizou em forma de artigos científicos, com vistas a difundir os resultados em publicações em anais de eventos 
acadêmicos. Os resultados aqui apresentados, nos revela a dificuldade, que instituições de ensino pesquisadas, tem em 
relação ao planejamento do ensino, e a elaboração e adequação dos recursos didáticos no contexto escolar.O que 
evidencia a relevância da continuidade desta pesquisa, a fim de viabilizar  momentos de reflexão da prática, e de 
aprimoramento da sua ação pedagógica  
 
PALAVRAS - CHAVE: Ensino; Metodologia; Planejamento.  
 
 
INTRODUÇÃO    

O planejamento das atividades docentes é de fato o cerne de todo o processo educativo, 
tento em vista que, este vai exigir do professor traçar todo um panorama do espaço no qual o 
mesmo está inserido, para assim elencar objetivos a sua prática, e por fim buscar recursos e métodos 
para a concretização da ação pedagógica, sendo assim caracterizado como um norte ao processo de 
ensino-aprendizagem, outro aspecto relevante no ato de planejar se apresenta a partir do (re) 
planejamento de ação, que se trata de refletir sua prática educacional, com vistas a redimensioná-
las, a fim de contribuir para uma formação mais integrada do educando. 

Visto isso, observamos que o planejamento é o momento propício para o docente 
diagnosticar as dificuldades de aprendizagem do aluno como também as falhas na metodologia 
aplicada, se fazendo necessário desenvolver novas estratégias que possam vir ao encontro da 
necessidade do aluno. Contudo, percebe-se que o ato de planejar o ensino é essencial para a 
efetivação da ação educativa eficiente no espaço escolar.  

Percebendo a importância de se investigar questões voltadas para o planejamento de 
ensino e uso de materiais didático-pedagógicos em sala de aula, questões estas que já se tornaram 
emergentes em resultados de outras pesquisas desenvolvidas no grupo GEPPE: Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (DE/CAMEAM/ UERN). Aqui 
mencionamos os estudos desenvolvidos na pesquisa “O planejamento de ensino nas escolas do 
Ensino Fundamental: dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas 
pedagógicas dos professores” (SAMPAIO e colaboradores, 2005 - 2007), onde se constatou que 
muitos professores confundiam os itens metodologia e recursos didáticos.  

Partindo disso, motivamos a continuar estes estudos na pesquisa: Planejamento e 
metodologias de ensino: Análise do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do 
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alto oeste potiguar. Propomos como problemática: quais as dificuldades encontradas pelos 
professores de Ensino de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes no 
planejamento de sua prática pedagógica, mediante o uso (ou não) de recursos didáticos de ensino? 

 Objetivamos neste trabalho discutir os resultados parciais da pesquisa acima citada, a 
fim de refletir quais os caminhos são apresentados a partir destes resultados, que embora parciais, 
revelam a pertinência da temática, e a contribuição da pesquisa na realidade educacional das 
instituições de ensino envolvidas na mesma.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

Neste momento apresentaremos os materiais e métodos utilizados na coleta dos dados 
da primeira etapa da pesquisa: Planejamento e metodologias de ensino: Análise do uso de materiais 
didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar. (UERN/CNPq, 2010-2011). 

Temos como recorte teórico, autores como: Fernandes (1989), Fusari (2001), Perrenoud 
(2002), Piletti, (2001) entre outros, que discutem os recursos didáticos como fundamentais para 
viabilizar um conhecimento mais significativo ao sujeito escolar. Embasados neste recorte 
dialogamos com os dados coletados na referida pesquisa, no período que corresponde a abril de 
2010 a abril de 2011, através de uma abordagem qualitativa de ensino. 

Quanto ao encaminhamento do trabalho, decidimos por dividir o grupo de 
pesquisadores, em subgrupos por área de conhecimento, assim cada subgrupo ficou responsável 
pela analise de um Projeto Político Pedagógico /PPP, como também de analisar os planos de aula de 
sua área, em seguida de aplicar os questionários em uma escola.  

De início nos subsidiamos nos Projetos Político Pedagógico de (06) seis escolas da rede 
pública estadual de ensino da cidade de Pau dos ferros/RN, sendo estas: E. E.Ubiratan Galvão; E. E. 
Patronato A. Fernandes; E. E. João Escolástico; E. E. Antonio Dias Fernandes; E. E. José Guedes do 
Rêgo; e E. E. Francisco Nunes, a escolha destas se deu por serem escolas dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.  Além dos PPP’s solicitamos planos de aula de todas as áreas de conhecimento que 
integram os anos iniciais do Ensino Fundamental.        

Observe na figura 1 abaixo a quantidade de planos coletados por área de conhecimento:  
 

 
FIGURA 1 - Áreas de conhecimento e quantidades de planos de aulas de cada área 
 

Partindo da concepção que o plano de ensino é a sequência basica para à mediação do 
processo ensino aprendizagem, possibilitando assim uma dinâmica mais integrada com o educando, 
como defende PILETTI, 2001 ao expor:  
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É a seqüência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...) É a 
sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em 
que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem. 
(PILETTI, 2001, p.73) 
 

 Embasados  nesta perspectiva de reconhecer o plano de ensino como fundamental para 
a o desenvolvimento de uma atividade pedagogica, iniciamos a coleta dos planos de aula no campo 
de pesquisa, quanto a  analise desse material, partimos de critérios estabelecidos pelo grupo de 
forma coletiva, para tanto priorizamos elementos extruturantes do plano de ensino como: os 
conteúdos, objetivos, metodologia, avaliação, recursos didáticos e referências bibliográficas, após a 
analise cada subgurpo  discutiu e  apresentou coletivamente a sistematização dos planos.   

 Para  dar continuidade  a compossição do corpus da pesquisa, voltamos as instituições  
de ensino coladoradoras para aplicar  outro instumento, dessa vez optamos por questionarios que 
foram produzidos também de forma coletiva, neste buscou-se imprimir, nas questões abertas,as 
inquietações provocadas  na analise dos planos de aula, ao todo foram aplicados 33 ( trinta e três ) 
questinários tendo como publico, professores e supervisores escolares. Logo após  a coleta foram  
apresentados no grupo de pesquisa. 

Como forma de sistematização, cada subgrupo construiu artigos científicos com vistas a 
difundir os resultados da pesquisa em  publicação em eventos acadêmicos, revistas e/ou periódicos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mediante a constituição do banco de dados, apresentamos aqui um recorte destes 
resultados a fim de propiciar uma reflexão acerca das dificuldades encontradas pelos sujeitos 
pesquisados, no que se refere à seleção, elaboração e adequação dos recursos didático-pedagógicos 
em contexto escolar, atendendo assim com o objetivo do plano de trabalho PIBIC.  Visto isso, 
percebemos a necessidade de dialogar com os resultados obtidos por meio da aplicação do 
questionário nas (06) seis escolas do alto oeste potiguar, acima citadas.   

De início diagnosticamos que os profissionais em educação apresentam, na sua maioria, 
dificuldades em planejar suas ações pedagógicas, aqui ressaltando o uso dos materiais didático-
pedagógicos em sala de aula, constatamos a falta de adequação destes materiais, e o pouco cuidado 
na escolha e na elaboração dos mesmos. Em situações mais complexas nos deparamos com a quase 
total inexistência destes no ambiente escolar o que dificulta o processo de ensino aprendizagem 

Nesse sentido, partimos da compreensão que para se ter êxito no ensino é preciso 
canalizar necessidades, desejos, vontade de quebrar paradigmas às tarefas do querer, do fazer, do 
acontecer e do planejar, por isso, muitas são as dificuldades encontradas no planejamento de ensino 
quanto à seleção, à elaboração e à adequação dos recursos didático-pedagógicos da escola, 
conforme revelam os professores através dos dados apresentados no quadro abaixo: 
 
 QUADRO 01: Ilustrando os questionários aplicados.  

QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PLANEJAMENTO DE 
ENSINO QUANTO A SELEÇÃO, ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS 
RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGOGICOS DA ESCOLA?  
Professora A A falta de materiais didático-pedagógicos para trabalhar 

determinados conteúdos. Ausência de um computador para 
os professores para fazer pesquisa. 
 

Professora B (Não respondeu) 
Professora C Sim 

Anais do VII SIC 608

ISBN: 978-85-7621-031-3



Professora D (Não respondeu) 
Professora E As dificuldades que encontro mais é para trabalhar os 

conteúdos referentes à: Historia, Geografia, e Cultura do 
RN, tendo em vista que as fontes de pesquisa nestas áreas 
são tanto precárias.  
 

Professora F Sinto dificuldade de fazer a seleção dos conteúdos referentes 
os objetivos propostos, tento fazer aqueles que são mais 
importantes e significativos para aprendizagem do aluno.  
 

  FONTE: produção da autora com base nas entrevistas realizadas. 
 

 Como podemos observar entre as respostas obtidas, duas não se aplicam, as professoras 
B e C, optaram por não falar das dificuldades por elas enfrentadas. Partindo disso constata-se que 
estas educadoras não se sentem à vontade para falar das problemáticas intrínsecas à sua prática 
docente, possivelmente por não estarem habituados a refletir as mesmas em sua práxis.  

Para os questionamentos feitos pelas professoras A e E, acredita-se que, neste caso, 
deve-se fazer uso da formação reflexiva, capaz de relacionar os aportes teóricos com a prática 
educacional, viabilizando assim um ensino com mais qualidade, tendo em vista que a partir de uma 
auto-avaliação e possível (re) planejar ato educativo. 

Quanto às dificuldades em relação ao planejamento, no que diz respeito à seleção, 
elaboração e adequação dos recursos didático-pedagógicos, é algo que pode ser superado, pois só se 
aprende, fazendo. É preciso ter contato com material, trazê-lo para junto de si  e com ele dialogar. 
Todos são capazes de repensar e melhorar a sua prática, entretanto, falta incentivo, vontade própria 
e coragem para romper os paradigmas interiorizados em cada um. 

Faz-se necessário aqui ressaltar a resposta da professora F, que revela em sua assertiva, 
as problemáticas que assolam a maioria das escolas brasileiras que por muitas vezes oferecem 
poucos recursos didáticos ao docente, limitando assim o processo ensino-aprendizagem. Diante 
disso, cabe ao profissional em educação, a partir destas dificuldades, recriar estratégias que visem 
uma melhoria no ensino.  

Alguns membros da referida pesquisa já apresentaram resultados parciais em mesas 
redondas em eventos como O III Fórum Internacional de Pedagogia/III FIPED. Além disso, 
também foi possível a participação dos membros em outros eventos como: IV CMELP; I CNEL VII 
SEELP. 
 
CONCLUSÃO 

Embora as conclusões aqui apresentadas, sejam ainda parciais, tendo em vista a 
continuidade da pesquisa, se faz relevante fazer algumas referências ao trabalho desenvolvido nesta 
primeira etapa da pesquisa: Planejamento e metodologias de ensino: Análise do uso de materiais 
didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar. (UERN/CNPq, 2010-2011). 

No decorrer das atividades de coleta de dados, pudemos diagnosticar inicialmente nas 
instituições de ensino, dificuldades no que tange a elaboração e atualização dos Projetos Políticos 
Pedagógicos o que consequentemente, interfere na ação do professor em sala de aula, tendo em 
vista que o mesmo permanece sem um norte para estabelecer os conteúdos, objetivos, e 
metodologias de ensino, a problemática se entende, portanto aos planos de aula elaborados por estes 
profissionais, sendo assim constatou-se nos planos de ensino que nos mesmos, não se aplicavam 
todas as partes estruturantes do mesmo, o que dificultou ao grupo de pesquisa de compreender e 
assim analisar-los.   

Por fim, apontamos algumas conclusões acerca do questionário aplicado, onde podemos 
perceber que o planejamento das aulas, geralmente, são realizados  para cumprir uma meta de carga 
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horária, não considerando o tempo de sala, as necessidades reais do aluno e também após a sua 
execução não há uma reflexão acerca do alcance ou não dos objetivos propostos no plano de aula. 

Por outro lado, não há o hábito de planejar diariamente, o que dificulta, possivelmente, 
a retomada de alguns pontos que, para os alunos não ficaram bem claro e para o professor precisa 
ser repensados como ponto de partida à aprendizagem, pois uma avaliação bem feita em torno do 
que se estudou, porque se estudou e como se estudou é de fundamental importância para que o 
professor sinta-se seguro para (re) planejar seus conteúdos, buscando novas metodologias para 
aplicá-los, visando alcançar os objetivos propostos e uma aprendizagem de qualidade. 

Contudo, percebe-se a relevância da continuidade das atividades desta pesquisa, em sua 
segunda etapa, para que junto a esses colaboradores possamos cumprir com os objetivos ainda não 
alcançados (i) Contribuir para a prática pedagógica no tocante a seleção, elaboração e adequação 
na utilização de materiais didático-pedagógicos no desenvolvimento das atividades de ensino-
aprendizagem. (ii) Possibilitar momentos de aproximação entre as discussões acadêmicas e a 
realidade vivenciada pelas escolas no que se refere à relação à seleção, elaboração e adequação 
na utilização em sala de aula de materiais didático-pedagógicos nos ensinos de Língua 
Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e artes3.   

A fim de contribuir com o meio, possibilitando a esses educadores o (re) pensar a cerca 
da seleção, elaboração e adequação dos recursos em sala de aula, viabilizando também momentos 
de reflexão da prática, e de aprimoramento da sua ação pedagógica  
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PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS: ENTRAVES E POSSIBILIDADES EM ESCOLAS 
DA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 
Jercimara Jersica Moura Lopes 1 Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2 

 
 

RESUMO: O trabalho que segue objetiva apresentar aspectos da pesquisa “Planejamento e metodologias de ensino: 
análise do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar” financiada pelo 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e desenvolvida no Departamento de Educação, 
através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE). Ela assume 
caráter de continuidade, procedendo mais especificamente da pesquisa integrada “O planejamento de ensino nas 
escolas do Ensino Fundamental: dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas 
dos professores” (SAMPAIO e colaboradores, 2005 - 2007). Apresenta-se como técnica de levantamento de dados a 
análise dos planejamentos de ensino e Projetos Políticos Pedagógicos coletados nas seis escolas da rede pública estadual 
de ensino da cidade de Pau dos Ferros/RN. Assim, busca-se responder a seguinte questão: quais os entraves e 
possibilidades do planejamento de ensino em relação à seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais 
didático-pedagógicos? Os estudos foram embasados nas discussões de Zabala (1998) acerca das práticas pedagógicas, 
Vasconcellos (2002) elucidando as discussões sobre planejamento, Pimenta (1999) nas abordagens sobre os saberes 
pedagógicos, dentre outros. Para a análise dos dados da pesquisa, considerou-se as seguintes variáveis: condições de 
aplicabilidade, criatividade, nível de compreensão, adequação aos objetivos e conteúdos propostos e a realidade sócio-
econômica das escolas. A pesquisa buscou refletir acerca da relação teoria-prática no contexto das escolas pesquisadas 
com o intuito de subsidiar proposições teórico-práticas que vislumbrem a melhoria do ensinar e aprender nas áreas 
específicas.   
 
Palavras-chave: Aprendizagem; Metodologia; Planejamento de ensino;  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa 
“Planejamento e metodologias de ensino: análise do uso de materiais didático-pedagógicos em 
escolas da região do alto oeste potiguar” financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e desenvolvida no Departamento de Educação, através do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE). A 
mesma procede da pesquisa “O planejamento de ensino nas escolas do Ensino Fundamental: dos 
fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas dos professores” 
(SAMPAIO e colaboradores, 2005 - 2007). 

Partindo das análises dos Planos de Ensino da pesquisa que antecede, percebe-se a 
dificuldade dos professores em diferenciar os recursos didáticos e a metodologia do trabalho, o que 
nos remete ao ato de planejar, como estão acontecendo esses planejamentos e como é percebido 
pelo professor. E a partir disso, levantam-se questões como: “O que leva um professor a escolher 
um determinado recurso e não esclarecer o objetivo de utilização do mesmo na aula?” “Qual a 
percepção do planejar desse professor?” “Como se efetiva a prática pedagógica pautada nesse 
plano?”, dentre outras. 

Diante disso, faz-se necessário refletir acerca da formação profissional, das dificuldades 
encontradas para a realização do planejamento, e das práticas realizadas nas escolas públicas do 
ensino fundamental, de uma maneira geral. O que mostra a relevância desse estudo, sendo 
fundamental para a compreensão do ato de planejar como um todo, da importância da escolha dos 
recursos e de estar em consonância com os objetivos da aula pleiteada, assim como possibilita 
transferir um olhar diferenciado para as discussões realizadas em turmas de formação de 
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professores, tendo em vista que o planejamento é parte fundamental do processo de ensino. Assim, 
concorda-se com Zabala (1998) ao inferir que os recursos didáticos “proporcionam ao educador 
referências e critérios para tomar decisões, no planejamento e na intervenção, no ensino e na 
avaliação”. 

A pesquisa apresenta como objetivo geral investigar os entraves e as possibilidades do 
planejamento de ensino em relação à seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais 
didático-pedagógicos nos ensinos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências 
e Artes em sala de aula, vislumbrando encaminhamentos teórico-práticos que contribuam para o 
fazer pedagógico docente nas referidas áreas de conhecimento. 

E ainda, de acordo com o plano de trabalho de bolsista, apresenta-se como objetivos 
específicos: a) Analisar as dificuldades encontradas no planejamento das ações didático-
pedagógicas em sala de aula, através dos planos de aulas e dos Projetos político-pedagógicos, à luz 
dos referenciais teóricos estudados; b) Refletir sobre o planejamento de ensino proposto e o 
desenvolvimento da prática dos professores envolvidos nesse trabalho investigativo, contribuindo 
para a prática pedagógica no tocante a seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais 
didático-pedagógicos no desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem; c) Discutir 
coletivamente sobre as dificuldades encontradas pelos professores no que se refere à seleção, 
elaboração e adequação na utilização em sala de aula de materiais didático-pedagógicos nos ensinos 
de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. 

A pesquisa busca responder a seguinte questão: quais os entraves e possibilidades do 
planejamento de ensino em relação à seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais 
didático-pedagógicos? Para tanto, investigou-se a utilização dos recursos didático-pedagógicos nas 
áreas de conhecimento supracitadas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O projeto “Planejamento e metodologias de ensino: análise do uso de materiais 
didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar” foi pensado inicialmente para 
ser desenvolvido no período de abril de 2010 a abril de 2011, porém tendo em vista a amplitude da 
pesquisa, houve a necessidade de ampliar o tempo dedicado a realização desta para uma melhor 
análise, sistematização de dados e operacionalização  das discussões teóricas sobre o planejamento 
de ensino junto aos professores das seis escolas selecionadas. 

A escolha pelos espaços da pesquisa se deu na pesquisa anteriormente mencionada, que 
coletou os Planejamentos de Ensino e Projetos Político-Pedagógicos. Trata-se de seis escolas 
públicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Alto oeste potiguar, mais precisamente na 
cidade de Pau dos Ferros/ RN. 

Partindo desses dados já coletados, inicialmente, realizou-se uma análise para posterior 
elaboração de um esquema de análise enfocando variáveis como: critérios de seleção, elaboração e 
adequação dos materiais didático-pedagógicos em consonância com os objetivos e conteúdos 
propostos em cada área do conhecimento. Assim, para a realização das análises, a equipe foi 
dividida em subgrupos conforme as áreas de conhecimento dos planejamentos de ensino (planos de 
aula, planos bimestrais e planos anuais) e as análises acerca destes iriam sendo apresentados 
parcialmente a cada encontro semanal da pesquisa. A equipe da pesquisa percebendo que os planos 
deixaram lacunas sentiu a necessidade de elaborar um questionário para complementar as 
informações sobre o planejamento e as metodologias de ensino. O mesmo foi aplicado entre 
professores e coordenadores/supervisores de cada escola pesquisada. 

Os resultados apresentados e analisados dos planos de ensino, Projetos Político-
Pedagógicos e dos questionários subsidiaram estudos reflexivos que possibilitaram a construção de 
artigos científicos relacionado a cada uma das áreas de ensino, a saber Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes.  
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Ainda, propõe-se realizar observações em sala, posterior aos seminários, objetivando 
diagnosticar a efetivação da relação Planejamento de ensino e prática pedagógica desenvolvida.  

Com base na observação e embasamento dos teóricos específicos de cada área de 
conhecimento, serão elaborados dez planos de aula, dois referentes a cada área, para serem 
desenvolvidos pelos professores junto às escolas envolvidas. 

Finalizando a pesquisa com a produção e publicação dos resultados encontrados através 
de trabalhos científicos a fim de ampliar as discussões acerca do Planejamento e uso dos recursos 
didáticos em meios acadêmicos nos cursos de formação de professores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tendo como base o plano de trabalho de bolsista, foram levantadas análises a fim de 
discutir as dificuldades encontradas pelos professores em planejar suas ações pedagógicas e 
posteriormente efetivarem. Analisou-se também a escolha dos recursos didáticos e do objetivo dos 
mesmos em uma determinada ação. Trata-se então, de uma reflexão acerca de metodologias, 
recursos e práticas. 

Segundo D’ávilla (2008) a metodologia de ensino, consiste em instrumentos de 
mediação para ajudar o aluno a pensar com os instrumentos conceituais e os processos de 
investigação da ciência que se ensina. Nesse sentido, percebemos que a metodologia não se limita 
apenas a um instrumento facilitador da prática do educador, ela está mais relacionada ao processo 
de aprendizagem do aluno, tendo em vista que vem facilitar a compreensão do conteúdo que está 
sendo estudado.  

Dessa forma, partindo do objetivo em questão, o planejamento deve considerar quais 
instrumentos irão favorecer essa aprendizagem, e se essa ação está em consonância com o objetivo.  

Na análise dos dados coletados percebemos um equívoco na diferenciação entre 
recursos didáticos e metodologia do trabalho, apresentando em alguns planos de ação os recursos 
como a metodologia utilizada, e em outras a ausência dos mesmos. 

Sendo assim, fica clara a ausência de critérios na seleção desses recursos e como seriam 
de fato utilizados nas práticas dos professores, como também, que objetivos se pretendia alcançar 
não apenas no conteúdo ministrado, como também na prática em si. 

Assim, concorda-se, ainda com D’ávilla (2008) ao dizer que a função dos métodos de 
ensino é a de ser um caminho utilizado pelo professor e pelos alunos para atingir objetivos de 
ensino, para a transmissão e interiorização de conteúdos referentes a esses objetivos. 

Partindo-se do pressuposto de que a relação entre prática/metodologia/recursos é 
fundamental compreendemos que uma depende da outra a fim de alcançar o objetivo comum, que é 
o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa visão, percebemos o planejamento 
como ato indispensável para a realização de uma aula que vise a aprendizagem do aluno. É a partir 
do planejamento, que decidimos que métodos são mais eficazes, quais recursos facilitam a 
compreensão do aluno e como seguir esse plano na prática, a fim de se alcançar o objetivo 
estipulado. 

Segundo Gebran (2004) a metodologia deve motivar e orientar o educando a não só 
assimilar o saber escolar, como também a relacioná-lo com suas necessidades sociais.  Ou seja, essa 
metodologia se amplia não se limitando apenas aos saberes conceituais, mas subsidiando uma 
transposição desse conceito para o contexto social em que este aluno se insere, o que contribui 
como fator motivador para esse aluno. 

E é nesse contexto, de discussão de metodologias que se pode refletir acerca da prática. 
Como seguir o plano de ensino, se ele se equivoca em questões básicas como a diferença entre 
metodologia e recursos? Como se observa nos dados da pesquisa. É uma questão de formação do 
saber docente, o que nos remete aos cursos de formação de professores. O que se discute nesses 
cursos, é o que se vê nas práticas das escolas, a importância do planejar, e de seguir esse plano, 
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tendo sempre a consciência de que se trata de algo flexível, mas que não é por isso, que seja tratado 
como um requisito burocrático da escola para posterior engavetamento. 

D’ávilla (2008) elucida que a prática docente, é, portanto, um lócus de formação e 
produção de saberes. Isto é, que a prática possibilita essa aprendizagem do professor enquanto 
sujeito formador. É na prática que se encontra critérios para selecionar os recursos que serão 
utilizados de maneira positiva para o avanço de determinada turma, e é na prática que se aprendem 
as metodologias indicadas para cada situação. 

Então, deve-se aproveitar esse espaço, essa prática, para buscar a práxis, pois é 
mediante a práxis que o planejamento será um instrumento facilitador para que o professor alcance 
os seus objetivos. Vasconcellos (2002) nos diz que: 

 
Planejar é uma atividade que faz parte do ser humano (...). É antecipar mentalmente uma ação a 
ser realizada e agir de acordo com o previsto (...). Planejar ajuda a concretizar o que se almeja 
(relação teoria-prática); aquele algo que planejamos é possível acontecer; podemos, em certa 
medida, interferir na realidade... (VASCONCELLOS, 2002, P. 16-35) 

 
 Os membros desta pesquisa tiveram a oportunidade de participar de eventos como: IV 

CMELP; I CNEL VII SEELP. Além de mesas redondas, apresentando os resultados parciais da 
mesma no III Fórum Internacional de Pedagogia – III FIPED. 
 
CONCLUSÃO 
 

Diante de tudo que foi exposto percebemos a relevância da pesquisa. É cada vez mais 
necessário gerar discussões nos espaços acadêmicos acerca do desenvolvimento das práticas e da 
utilização desses recursos didáticos, a fim de ampliar as possibilidades de compreensão dos 
processos pedagógicos que antecedem e são fundamentais para a realização da prática. 

Ainda, de acordo com o plano de trabalho de bolsista concluímos que existe uma 
dificuldade por parte dos professores e escolas pesquisadas em compreender o que sejam as 
metodologias e recursos, além de como seguir esses planos na prática e utilização dos recursos 
selecionados enfocando alcançar os objetivos desejados. Conclui-se também que é de fundamental 
importância a discussão coletiva acerca da produção dos planos de aula, como também do Projeto 
Político-Pedagógico da escola, principalmente, tendo em vista que, existe um horário nas escolas 
definido para essa atividade. 

Por tratar-se ainda de uma conclusão parcial, dada a continuidade da pesquisa, foi 
possível destacar o planejamento como uma atividade que vem completar a carga horária desses 
profissionais, o que resulta em uma atividade desinteressada por parte dos mesmos, sem relevar os 
objetivos, o tempo disponível para desenvolver essa atividade e qual metodologia agiria como 
facilitadora nesse determinado caso, o que vem dificultar o processo de aprendizagem do aluno.  

Ter o planejamento como uma atividade diária, facilita na execução desse plano, pois 
reflete-se acerca da aula ministrada e avalia-se a própria ação, afim de compreender que aspectos 
necessitam de modificações, o que dá ao planejamento o caráter de fundamental para alcançar os 
objetivos desejados. 

E mediante o que foi citado, compreende-se também a importância de dar continuidade 
as etapas, que ainda não foram realizadas, da pesquisa enfocando a troca de conhecimento entre 
pesquisadores, coordenadores/supervisores e professores das escolas, além de contribuir para a 
compreensão dos mesmos acerca dos temas discutidos e a construção e efetivação de planos de 
ensino junto ás escolas a fim de contribuir para as práticas desenvolvidas.  
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PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS DE ENSINO: ANÁLISE DO USO DE MATERIAIS 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS EM ESCOLAS DA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR

Maria Erislândia de Aquino Gama  1    Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo fazer uma investigação acerca dos entraves e possibilidades em relação 
à seleção, elaboração e adequação de materiais didático-pedagógicos nos ensinos de Língua Portuguesa, Matemática, 
História,  Geografia,  Ciências  e  Artes  em  sala  de  aula  dos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  vislumbrando 
encaminhamentos  teórico-práticos  que  contribuam  para  o  fazer  pedagógico  docente  nas  referidas  áreas  de 
conhecimento. Durante a pesquisa foram realizadas coletas e analise de dados nos planejamentos de ensino de seis 
escolas públicas da rede estadual de ensino da cidade de Pau dos Ferros, as quais foram encaminhadas questionários 
envolvendo questões referentes ao ato de planejar, a serem respondidos por professores, coordenadores/ supervisores 
das referidas escolas. Posteriormente deu-se a sistematização dos resultados dos questionários a luz dos referenciais 
teóricos em cada área de conhecimento e apresentação dos dados em forma de artigo.  Os resultados mostram uma 
deficiência quanto ao ato de planejar, uma vez que dos sessenta e sete planos analisados, percebeu-se que estes não 
apresentam de forma clara todos os requisitos propostos para a elaboração de um plano aula.

 PALAVRAS- CHAVE: Ensino. Planejamento. Materiais didático-pedagógicos.

INTRODUÇÃO:

A escola assume um papel de grande significado na vida de crianças, jovens e adultos, 
podendo contribuir na construção da identidade e valorização do ser no meio social. Dessa forma, o 
docente  é  o  responsável  por  emergir  por  meio  de  sua  prática,  atitudes  que  contribuam  na 
perseverança e no ideal de seus alunos. 

Nesse  sentido  o  planejamento  de  ensino  das  aulas  constitui  momento  de  busca  e 
percepção das diferentes situações que envolvem o fazer pedagógico, sendo este um momento de 
grande importância, tendo em vista que é neste momento que o professor traça seus objetivos e as 
melhores estratégias para alcançar resultados satisfatórios com uma determinada turma de alunos. 
Diga-se de passagem, que o planejamento é um momento de reflexão da prática pedagógica, em que 
o professor  tem a  oportunidade  de traçar  de forma antecipada  os  rumos  que serão percorridos 
durante a aula a fim de melhor assistencializar e desenvolver as habilidades de seus alunos. Pois, 

 O  ato  de  planejar  é  sempre  processo  de  reflexão,  de  tomada  de  decisão  sobre  ação: 
processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e 
recursos  (humanos)  disponíveis,  visando  à  concretização  de  objetivos  em  prazos 
determinados e etapas definidas. (PADILHA, 2001, P.30)

Dessa forma, atentamos para a compreensão que o planejamento de ensino tem caráter 
de grande significado no cotidiano escolar  e  na prática  pedagógica,  sendo ele  indispensável  na 
consolidação de uma educação eficaz em que o aluno seja estimulado a participar de forma ativa, 
adquirindo os conhecimentos necessários e desenvolvendo uma aprendizagem significativa.

Partindo desse entendimento,  o projeto de pesquisa “Planejamento e Metodologia de 
Ensino: Análise do uso de materiais pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar”, surge 
em  contrapartida  à  pesquisa  integrada  “O  planejamento  de  ensino  nas  escolas  do  Ensino 
Fundamental: dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas 
dos professores”, tendo  como intuito fazer um estudo e detectar os entraves e possibilidades do 
planejamento de ensino em seis escolas estaduais selecionadas do município de Pau dos Ferros, ou 
seja, buscou-se averiguar como os professores dos anos iniciais têm conduzido suas ações em sala 
de aula, partindo assim da construção do plano de aula, sendo essas escolas ainda escolhidas por 
1 Discente do 7º Período do curso de Pedagogia. UERN/CAMEAM. E-mail: erislandia.gama@hotmail.com
2 Professora Especialista do Departamento de Educação UERN/CAMEAM.  E-mail: fran.cesario@hotmail.com
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constituírem-se enquanto campo de estágio do curso de pedagogia do CAMEAM/UERN, buscando 
assim  identificar  nos  planejamentos  de  ensino  questões  de  seleção  e  adequação  dos  materiais 
didático-pedagógicos  a  serem  utilizadas,  nas  disciplinas  de  Língua  Portuguesa,  Matemática, 
História, Geografia, Ciências e Artes.

Adentramos nessa abordagem com o objetivo de refletir  acerca  do planejamento  de 
ensino bem como discutir a relação teórica-prática dos professores no que tange as questões de 
seleção,  elaboração  e  adequação  dos  materiais  didático  pedagógicos  para  o  transcorrer  das 
atividades referentes ao ensino- aprendizagem nas diferentes áreas de conhecimentos. 

MATERIAL E MÉTODOS

Esse estudo foi desenvolvido no período de abril de 2010 a abril de 2011. Tomamos 
como universo dessa pesquisa seis escolas da rede estadual de ensino do município de Pau dos 
Ferros–RN, por serem escolas campo de estágio do curso de pedagogia do CAMEAM/UERN. Os 
dados coletados foram observados por meio dos planejamentos de ensino e nos projetos político 
pedagógicos das referidas escolas, sendo esses analisados a fim de identificar se os mesmos faziam 
referência  a  todas  as  etapas  que  devem  constituir  um  determinado  plano.  Para  uma  melhor 
visualização da prática do professor quanto ao ato de planejar, utilizou-se a implementação de um 
questionário  sendo  esse  elaborado  e  posteriormente  aplicado  junto  aos  professores, 
coordenadores/supervisores das escolas em questão.

A análise  desse  material  a  luz  dos  referenciais  teóricos  possibilitou-nos  uma maior 
reflexão crítica quanto ao ato de planejar, uma vez que a sistematização dos dados obtidos através 
dos planos de ensino denunciou a necessidade de compreender a relevância do registro do plano de 
aula para efetivação do fazer pedagógico.

Assim, para efetivação dos ideais dessa pesquisa iniciou as atividades com estudos para 
fundamentação teórica,  em seguida seleção das escolas que seriam contempladas  nesse projeto, 
posteriormente realizou-se encontro com diretores das referidas instituições a fim de apresentar e 
torná-los conhecedores das propostas vinculadas a esse trabalho.  

Cumpridos  os  passos  iniciais  realizou-se  a  coleta  dos  Projetos  Políticos 
pedagógicos/PPP’s dessas escolas e os planos de aula dos professores, totalizando sessenta e seis 
planos de aula, sendo esses das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História geografia, 
Ciências  e  Artes,  os  quais  foram analisados  e  sistematizados  pela  equipe pesquisadora,  que se 
subdividiram  em  subgrupos  de  acordo  com  as  áreas  de  conhecimentos,  formando  assim,  seis 
grupos,  cada um responsável  por  uma área de conhecimento,  que a  cada encontro  semanal,  os 
subgrupos apresentavam as análises realizadas até o momento.

 Convém destacar que esse momento possibilitou-nos um olhar investigativo sobre a 
forma de elaborar e traçar os rumos de uma aula em um plano, analisando assim a utilização de 
subsídios para trabalhar determinados conteúdos e a partir deles envolver os discentes em situações 
que possibilitasse o entendimento desses conteúdos.

Para  aprofundar  os  estudos  e  identificar  questões  relevantes  com  relação  ao 
planejamento de ensino no que tange ao hábito, entendimento e utilização de recursos pedagógicos 
por parte dos professores, elaborou-se questionário sendo este aplicado junto aos professores das 
escolas  envolvidas,  os  quais  foram  analisados  e  perceptíveis  de  questões  relevantes  para  a 
consolidação dos resultados ao final do projeto. Assim, os dados foram tabulados e expostos por 
cada subgrupo fazendo referência a realidade diagnosticada na pesquisa.  

As referidas análises e estudos de referenciais teóricos possibilitaram a construção de 
artigos científicos relativos ao planejamento de ensino de cada área de conhecimento analisados, 
que serão posteriormente apresentados em eventos científicos. 

Para tanto a pesquisa tem caráter qualitativo ao passo que nos possibilitou interpretar e 
compreender determinados significados no contexto da elaboração do plano de ensino, descrevendo 
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assim  a  problemática  referente  aos  entraves  e  possibilidades  do  planejamento  de  ensino.  Este 
trabalho deu suporte para a elaboração de artigos, sendo esses apresentados em eventos acadêmicos, 
permitindo-nos assim, expandir e divulgar as conclusões diagnosticadas na pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de estabelecer um diálogo acerca das percepções diagnosticadas por essa pesquisa 
quanto às dificuldades dos docentes, no que diz respeito à seleção,  elaboração e adequação dos 
recursos  didático-pedagógicos  no  contexto  escolar,  apresentamos  aqui  questões  relevantes  ao 
entendimento  necessário  ao fazer  pedagógico,  pois  as  ações  que  conduzem as  aulas  devem ter 
caráter significativo à aprendizagem dos discentes, sendo essas perceptíveis pelo professor.

A partir  da análise  dos planos de ensino e de questionários  que foram aplicados  em 06 
escolas públicas da rede estadual de ensino da cidade de Pau dos Ferros, foi possível situar alguns 
pontos  que  se  apresentam de forma  bastante  comum na prática  pedagógica  dos  professores  no 
tocante ao planejamento das aulas. 

Inicialmente foi possível detectar fragilidades por parte do professor quanto ao hábito de 
planejamento,  tendo  em vista  que  nos  planos  observados,  em sua  maioria,  não  apresentam os 
devidos elementos de um plano de ensino. Com relação aos materiais didático-pedagógicos, estes 
“[...] tem como objetivos ou finalidades principais ajudar os professores em sua tarefa educativa e 
‘facilitar’ a aprendizagem dos alunos [...] os mesmos podem ser explorados ao máximo, visto que 
apresentam  ‘múltiplas finalidades’” (SANTOS, 2005, p. 66-67). Diante do exposto, esses materiais 
exercem  grande  importância  na  condução  dos  conteúdos  escolares  para  a  facilitação  da 
aprendizagem dos alunos. Percebemos então no teor dessa pesquisa que não lhes são atribuídos 
significância na maioria dos planos de aula, haja vista, não serem mencionados ou detalhados nos 
referidos planos. 

Através  da  analise  dos  questionários  pudemos  perceber  que  grande  parte  dos  sujeitos 
pesquisados compreende o que são os recursos didático-pedagógicos, porém em alguns dos planos 
de  aula  observados  se  vê  claramente  o  descuido  quanto  à  adequação  desses  com  relação  ao 
conteúdo, já em outros casos não é possível visualizar o detalhamento desse material, o que nos faz 
acreditar  que o principal  recurso utilizado seja o livro didático,  sendo esse recurso considerado 
como importante nas aulas das escolas públicas, no entanto convém destacar que este não deve ser a 
única possibilidade de auxílio da aprendizagem do aluno.

Diante  disso,  algumas  dificuldades  se  apresentam ao  professor  no  ato  do  planejamento 
quanto à seleção, à elaboração e à adequação dos recursos didático-pedagógicos da escola, tendo em 
vista que as mesmas não dispõem de alguns materiais necessários para facilitar a aprendizagem dos 
alunos. Na maioria dos questionários verificou-se que a falta de recursos para dinamizar suas aulas 
e assim propiciar uma aprendizagem significativa é uma das maiores dificuldades encaradas pelos 
professores. 

Tomamos como referencia para ilustrar o exposto acima, 4 (quatro) das respostas emitidas 
no questionário proposto, a seguinte indagação: QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 
NO PLANEJAMENTO DE ENSINO QUANTO A SELEÇÃO, ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
DOS RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGOGICOS DA ESCOLA?

Professora 1 - Falta de materiais didáticos.

Professor 2 – A escassez dos recursos didáticos.

Professor 3 – Falta de espaço.

Professor 4- não respondeu
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Observando as respostas dos professores, podemos perceber que um deles se omitiu a 
responder a questão proposta,  o que nos faz acreditar  que os profissionais  da educação não se 
sentem a vontade para falar sobre as dificuldades encontradas no teor de sua prática no que tange a 
seleção, elaboração e adequação dos recursos didáticos em sala de aula. 

Ante a essa problemática,  cabe ao professor criar as possibilidades que favoreçam o 
entrosamento dos alunos nas aulas, motivando-os pela busca do conhecimento e assimilação dos 
conteúdos  trabalhados,  tornando  possível  uma  dinâmica  que  valorize  os  conhecimentos  já 
formulados pelos alunos dando assim suporte para novas descobertas. 

CONCLUSÃO

A  partir  da  análise  feita  até  o  momento  por  essa  pesquisa:  Planejamento  e  
metodologias de ensino: Análise do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do  
alto  oeste  potiguar  (UERN/CNPq,  2010-2011),  algumas considerações  importantes  puderam ser 
verificadas no decorrer dessa 1ª etapa. Traçaremos aqui algumas das nossas constatações.

Compreendendo a ação pedagógica como mediadora da aprendizagem dos alunos, é de 
fundamental  importância  que  os  docentes  assumam  um papel  investigativo  e  reflexivo  de  sua 
prática, bem como dos resultados alcançados em sala de aula para o desenrolar das habilidades que 
se pretende alcançar com determinados alunos. Para isso o professor dispõe de alguns nortes que 
podem orientá-lo para a execução do fazer pedagógico, tendo assim como suporte o Projeto Político 
Pedagógico  da  escola,  os  PCN,  e  os  próprios  planos  de  ensino,  devendo  estes  apresentar 
necessariamente os rumos que serão seguidos no decorrer das aulas para a efetivação do ensino-
aprendizagem.

Diante disso, pudemos verificar durante a coleta dos dados, quando se realizou visitas as 
escolas, que as mesmas apresentam certo descuido quanto ao PPP, uma vez que estes não estão em 
dia com a sua atualização ou ainda não são utilizados pela equipe para dar ênfase aos trabalhos que 
necessitam ser realizada no contexto escolar, a maioria deles encontram-se engavetados, sem uso 
efetivo pela equipe escolar. 

É interessante destacar ainda que em meio a essas abordagens, percebeu-se também que 
alguns professores, alvo dessa pesquisa, não assumem o hábito do registro diário das aulas, visto 
isso  quando detectado  planos  que  faziam referência  apenas  as  atividades  que  seriam aplicadas 
durante uma aula, sem estabelecerem requisitos importantes que devem conter na estrutura de um 
plano como conteúdos, objetivos, metodologia, avaliação, recursos e bibliografia, ou apresentando 
de forma superficial de modo que não condiziam com os verdadeiros sentidos de um plano de aula. 

Esse  fato  denuncia  que  os  planos  de  ensino  têm assumido  para  muitos  professores 
apenas como atividade burocrática da escola, deixando assim de se efetivar a sua verdadeira função 
que é o de orientar e organizar o trabalho docente em sala de aula, de acordo com Libâneo (1992, 
p.221),  “o  planejamento  é  um meio  para  se  programar  as  ações  docentes,  mas  é  também um 
momento  de  pesquisa e  reflexão  intimamente  ligado à  intervenção”.  Sendo assim é  necessário 
refletir,  avaliar  e (re) planejar as ações que não supriram os devidos resultados, para que assim 
possa ser possível alcançar uma aprendizagem satisfatória.

Contudo, as constatações aqui apresentadas nos permitem acrescentar a relevância desse 
estudo de pesquisa, uma vez que nos traz uma reflexão acerca da elaboração do plano de ensino nas 
escolas  públicas  do  alto  oeste  potiguar,  nas  quais  se  pode  visualizar  a  necessidade  de  rever  a 
elaboração do plano de ensino bem como a utilização de materiais didáticos para subsidiar uma 
prática condizente com o ideal de uma educação de qualidade.

Diante disso, percebe-se a relevância da continuidade desse trabalho a fim de contribuir 
com os sujeitos da pesquisa e assim desenvolvermos atividades nas quais possamos cumprir alguns 
objetivos  ainda  não  alcançados,  mantendo  assim  um  diálogo  entre  universidade  e  campo  de 
pesquisa,  favorecendo a reflexão dos educadores quanto à seleção,  elaboração e adequação dos 
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recursos  didático-pedagógicos  em  sala  de  aula,  possibilitando  a  ação  das  atividades  de  forma 
planejada e articulada coerentemente com as capacidades dos alunos.
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO E PRÁTICA: A RELAÇÃO 
ENTRE O MODELO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS 
DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN 
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RESUMO: Este artigo objetiva considerar a Política de Educação Inlcusiva, para alunos com Deficiências e com 
Necessidades Educacionais Especiais, sua relação com as metodologias de ensino utilizadas por professores em escolas 
públicas da cidade de Mossoró-RN, a partir da observação e narrativas de alunos do Estágio Supervisionado do Curso 
de Pedagogia.  A metodologia da História Oral, possibilitadora de instrumentos para a análise da observação e 
narrativas, permitiu suscitar informações sobre as metodologias experenciadas pelos professores. Desse modo, esse 
artigo pretende apresentar a experiência do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) 2010/ 2011. A pesquisa é estruturada 
de forma qualitativa e de campo. Ela é ainda bibliográfica, a qual tem como principais autores: Mantoan (2006), Sassaki 
(1997), Ramos (2005). Este trabalho permitiu, junto aos educadores, uma reflexão sobre sua prática de ensino, bem 
como a percepção da necessidade de adotar posturas e estratégias metodológicas inclusivas no processo de ensino e de 
aprendizagem. A pertinência dessas dimensões, se aloja no entendimento dos benefícios, para todos, em se tratando da 
luta pela cidadania.  

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Metodologia; Necesssidades Educacionais Especiais. 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão sobre inclusão é frequente em vários ambientes sociais, porém necessite 
constantemente de reforço teórico e prático, a fim de que a sociedade mantenha um espaço de 
discussão e de prática. Principalmente na escola, lugar esse que estava acostumado a receber alunos 
“normais”, o debate precisa ser aquecido e instigado por todos aqueles que levantam a luta pela 
inclusão. Nas últimas décadas explode a necessidade de salas inclusivas e de respeito à diversidade 
dos educandos. No entanto, lançamos questões: será que não necessitamos de uma compreensão 
sobre do que é inclusão? Será que inclusão é apenas o aluno com necessidade especial se matricular 
na escola regular? Inclusão é apenas o aluno com deficiência ter direito a uma auxiliar na sua sala 
de aula?  

Há uma aproximação entre alunos e professores nessa condição? Viabilizamos a troca 
de saberes entre os diferentes alunos no processo de ensino e de aprendizagem que poderia ser 
problematizado e valorizado na sala de aula? Infelizmente, em alguns lugares a escola permanece a 
mesma, fechada, sem mudanças na sua maneira de ver o educando, como há anos atrás tratando 
todos de forma homogênea, construindo ainda preconceitos e segregações de forma oculta. 

O desejo de ler, pesquisar e descobrir novas informações sobre a inclusão partiu de 
questionamentos como os aqui veiculados que nos permitiu uma reflexão profunda e a certeza da 
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relevância de ações em torno dessa temática. Há muitos anos se discute sobre o tema, mas a cada 
dia é possível exercitarmos outras questões, principalmente sobre a formação de professores e as 
estratégias metodológicas para a educação de alunos com necessidades especiais. 

Nessa perspectiva pensamos e escrevemos um projeto de iniciação científica 
PIBIC/UERN com o título de “Política de educação inclusiva, formação e prática: a relação 
entre o modelo de educação inclusiva e as práticas educativas desenvolvidas nas escolas 
públicas da cidade de Mossoró-RN”. O projeto se comprometeu em estudar a relação entre a 
Política de Educação Inclusiva, para alunos com Deficiências e com Necessidades Educacionais 
Especiais, em sua relação com a formação e prática de professores, quanto às metodologias de 
ensino, a partir da experiência de observação e prática no Estágio Supervisionado. 

Este artigo propõe apresentar a trajetória que a pesquisa perpassou, adicionando a esses 
momentos, os desafios, medos, encontros, diálogos, dificuldades e aprendizados. Pretende despertar 
nas pessoas envolvidas com os processos educativos práticas inclusivas na sala de aula, e fora dela, 
para que todos os alunos possam se sentir pertencentes ao espaço de aprendizagem e não apenas 
integrados. Certamente toda a escola, pais e educandos, ganharão com essa nova maneira de ver, 
pensar e agir com o outro próximo. 

Este trabalho se organiza da seguinte forma: No primeiro momento apresentaremos 
“Material e métodos”, este ponto irá apresentar todo o trajeto que a pesquisa trilhou, detalhando os 
procedimentos, métodos utilizados para a pesquisa ser conduzida; para o segundo momento serão 
mostrados os “Resultados e discussão” apontando os resultados esperados quando a pesquisa foi 
elaborada e os resultados obtidos durante o percurso o trabalho. Serão destacados os momentos de 
dificuldade e de aprendizado; quanto aos últimos dois tópicos teremos a conclusão geral, para o 
momento, e as referências bibliográficas que foram utilizadas para embasar o trabalho.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa buscou procedimentos e métodos para sua execução, sendo fundamental 
saber o tipo da pesquisa, a população, amostra e os teóricos que embasaram o trabalho. 

Este projeto de iniciação científica objetivou fortalecer e levantar discussões em torno 
das metodologias utilizadas pelas professoras de ensino fundamental para alunos com deficiência.  
Visitamos as escolas, discutimos o projeto, observamos as práticas pedagógicas, fizemos 
discussões, observamos momentos e ações inclusivas e apresentamos o resultado do projeto em 
vários momentos nas escolas públicas de ensino regular e na Faculdade de Educação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  Realizamos leituras dos principais autores que 
discutem a inclusão, destacando entre eles: Diniz e Vasconcelos (2004); Mantoan (2006); Sassaki 
(2005); Ramos (2005) e ainda as várias edições da Revista de Inclusão do Ministério de Educação e 
Cultura. 

Esta pesquisa além de ser bibliográfica foi também qualitativa objetivando discutir 
sobre as estratégias metodológicas usadas na sala de aula para ensinar também alunos com 
necessidades especiais, e não caberia nessa pesquisa transformar os encontros, visitas, diálogos 
estabelecidos com os sujeitos da pesquisa em dados estatísticos. 

O trabalho foi de campo.  Incluiu quatro escolas como lócus de pesquisa. Lemos e 
estudamos o projeto juntamente com as professoras e diretoras. Após o aceite para iniciarmos a 
pesquisa estabelecemos um cronograma para a execução. Diálogos informais, entrevistas, 
questionários, anotações, registro fotográfico, com as diretoras e professoras, acompanharam toda a 
sequência da pesquisa. 

A escolha das instituições educativas foi a seguinte: de vinte escolas que se tinha para o 
Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia/UERN, até o momento da pesquisa, foram 
escolhidas como amostra quatro escolas. A escolha foi de forma aleatória, sendo que duas são 
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Unidades de Educação Infantil e duas são escolas de Ensino Fundamental, uma Municipal e outra 
Estadual respectivamente. 

Durante as visitas foram usados como instrumentos de observação, entrevistas, 
narrativas, com as professoras das escolas, bem como com as alunas que cursavam o Estágio 
Supervisionado no curso de Pedagogia da UERN. Os dez alunos, sujeitos da pesquisa, foram 
escolhidos de forma aleatória; a entrevista aberta, questionário aberto, anotações, registro 
fotográfico dos encontros nas escolas, roda de conversas com as alunas, as quais relatavam sua 
experiência em ensinar alunos com deficiência, e principalmente narram o percurso das 
metodologias usadas nas aulas. 

Para alimentar as discussões durante os diálogos tecidos durante o contato com as 
professoras e as graduandas voluntárias do projeto foram utilizadas referências da História oral e da 
memória,  já que trabalhamos durante as suas narrativas de experiência de vida no chão da sala de 
aula com alunos com deficiência e/ou necessidades especiais. 

  Os diálogos e os assuntos estabelecidos durante os encontros perpassaram pelo que se 
entende por inclusão, deficiência e por necessidade educativa especial. Ainda foi discutido como foi 
o primeiro dia de aula com os alunos com necessidade especial e como foi tratado o tema com os 
demais alunos da turma, a relação família e escola, as metodologias que a docente utilizava para 
ensinar alunos com deficiência. 

 Por fim, esses instrumentos da pesquisa auxiliaram no início, na continuidade e na 
finalização do projeto, embora durante a pesquisa momentos de desafios, muitas escolas estavam no 
período de diversos projetos em execução, as professoras estavam atarefadas e, muitas vezes, os 
dias e horários das entrevistas e questionamentos tiveram que ser redimensionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa seguiu um caminho com compromisso e responsabilidade, atendendo várias 
fases, a fim de atingir os objetivos e resultados esperados para sua concretização. 

Inicialmente foram feitas leituras do projeto e do plano de atividades, a fim de 
continuamente nos apropriarmos dos objetivos pontuados pela pesquisa. 

Num segundo momento foi realizada uma leitura sobre a Comissão de Ética em 
Pesquisa- CEP e principalmente da resolução 196/96, na perspectiva de conhecer as resoluções que 
amparam as pesquisas, e pensar assim, em pesquisas posteriores para serem enviadas ao Comitê. 

Foi feita uma releitura de leis, leitura de novos artigos e livros em torno do objeto de 
estudo e discussões desses com a orientadora em encontros semanais na sala de Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicologia e Educação Inclusiva. Enfocamos e discutimos as Políticas Públicas para 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva contidas na Constituição de 1988 e na 
LDB (1996).  Estudamos autores com experiência teórica e prática quanto à prática docente e ações 
inclusivas. Destaca-se dessa forma: as Revistas Inclusão: Revista da Educação Especial (2005), 
Diniz e Vasconcelhos (2004), Carvalho (2004); Silva (2001); Carvalho (2007); Paulon (2007); 
Freitas, Rodrigues e Krebs (2005); Mantoan (2006); Martins (2010); Sassaki (2005). 

Para a discussão dessas leituras em estudo com a orientadora foi realizado inicialmente 
o registro e a apresentação em slides, a fim de preparar material para possíveis apresentações e 
artigos científicos, além de estar sempre alimentando as novas informações e estudos que vão 
surgindo sobre a inclusão. 

 Após o término do estágio supervisionado de regência, pelos (as) alunos (as) do curso 
de Pedagogia, foram realizados encontros coletivos com as alunas voluntárias da pesquisa. As 
alunas elaboraram um escrito com o seu relato narrando a sua experiência docente ao terem 
ensinado alunos com deficiência, destacando seus medos, anseios, desafios, aprendizados nessa 
vivência. 
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Foi realizada uma roda de conversa final com as universitárias e foi feita uma discussão 
geral sobre inclusão com palavras-chave escritas em papel, momento este quando foi apresentado 
também um documentário revelando a experiência de professores que possuem alunos com 
deficiência em todo o país, e por fim, um slide mostrando uma mensagem sobre a luta pela inclusão.   

Palestras foram realizadas nas escolas de Mossoró, onde a pesquisa foi realizada, com o 
objetivo de contribuir com a escola, sendo apresentado inicialmente o projeto PIBIC na sua 
estrutura: título, objetivos, metodologias, resultados esperados e referências bibliográficas; num 
segundo momento as professoras foram convidadas a discutir sobre inclusão, a partir de 
questionamentos voltados para a preocupação do que entendemos sobre inclusão. O que é 
diversidade para nós? Qual estratégia metodológica usou para ensinar os alunos com necessidade 
especiais numa perspectiva inclusiva? Esse momento foi enriquecedor, porque houve grande 
participação dos professores, incluindo nessa discussão suas experiências diárias, formadas por 
dificuldades e descobertas e, por fim, foi apresentado algumas sugestões didáticas que Rosana 
Ramos (2005) aponta para os educadores trabalharem em sala de aula com seus alunos rumo a 
práticas inclusivas. 

Os estudos realizados foram de grande aprendizado tanto para as pesquisadoras como 
também para as professoras e graduandas, pois as discussões, o envolvimento foi muito satisfatório, 
embora que, por motivo de sobrecarga de atividades, algumas professoras e graduandas não 
puderam cumprir os prazos de entrega de questionários ou de encontros para realizar mais uma roda 
de conversa. 

A pesquisa mostrou que as escolas iniciaram seu trabalho numa perspectiva inclusiva, 
embora nos diálogos, tenha ficado claro que as professoras e a escola necessitam conhecer mais 
sobre a inclusão, as deficiências existentes. Ficou evidente a necessidade da formação continuada 
dos professores, pois com firmeza as professoras apontaram o desejo de fazer diferente, de 
conhecimento e de criatividade. 

 Outra questão percebida foi o pouco número de matrícula de alunos com deficiência, 
porque na maioria das instituições educativa que foram visitadas tinha apenas de dois a três alunos 
com necessidade especial. Pensamos: onde estão os alunos com deficiência e necessidade especial 
se não estão frequentando as escolas regulares? E porque não estão lá se a escola é para todos? 

A criatividade, a interação da escola com a criança com deficiência na maioria das 
escolas indica buscas, planejamento das suas aulas partindo de coisas, materiais, assuntos que os 
alunos gostavam, fazendo assim, uma aula em que todos participavam. 

A pesquisa foi marcada por vários momentos que construíram a riqueza dos diálogos, 
sensações, discussões, desafios, e principalmente aprendizados, pois a experiência de cada 
professora tem muito a falar e ensinar a cada um de nós.  
 

CONCLUSÃO 

O percurso traçado pelo projeto de pesquisa foi bastante compassado, com dedicação e 
buscando sempre respeitar o espaço do sujeito que estava sendo entrevistado, tentando estabelecer 
um elo entre pesquisadoras e sujeitos da pesquisa. 

A pesquisa com os encontros, narrativas, diálogos das professoras das quatro 
instituições escolares e das alunas da graduação em Pedagogia ficou fortificada, pois a troca de 
experiências permitiu novos olhares para a inclusão, descobertas, outras histórias de vida, enfim 
uma reconstrução coletiva dos saberes.  

Com as discussões cada vez mais frequentes sobre inclusão surgiu à necessidade das 
escolas, e de todos que as compõe, mudar sua maneira de agir começando a perceber as 
necessidades, possibilidades do educando com algum tipo de deficiência, para que a inclusão 
realmente aconteça. Desse modo, Mantoan (1997) afirma que “(...) as escolas inclusivas propõem 
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um modo de se constituir o sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e 
que é estruturado em virtude dessas necessidades”. 

A pesquisa buscou propor debates sobre a inclusão na escola, a fim de suscitar, 
continuamente, outros olhares, possiblidades, busca, luta por direitos garantidos e que o respeito à 
diversidade seja alargado para outros espaços culturais. 
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Prática Educacional e Formação de Valores Humanos por Meio do Ensino da 
Literatura 

                                                                           
Francione Costa da Silva¹; Luzia Ferreira Pereira Enéas² 

 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi de realizar uma pesquisa em duas escolas municipais, para 
perceber as práticas dos educadores quanto aos aspectos de desenvolvimento integral dos alunos, tendo 
como instrumento a literatura. Durante o período da pesquisa foram realizadas observações e 
questionários para as educadoras, procurando compreender quais concepções de ensino e valores 
humanos que eram desenvolvidas através da literatura e das ações educativas. Foi compreendido que as 
educadoras usam mais as poesias e cordéis na tentativa de construir valores em toda dimensão pedagógica 
e humana dos alunos, quando proporciona que haja leitura, discussões e produções de cordéis, poesias. Os 
resultados mostram que, embora os educadores saibam da discussão sobre a necessidade de colocar em 
prática  no seu ensino  a literatura ainda há uma resistência as práticas tradicionais. Esses hábitos estão 
sendo diluídos aos poucos pela busca de conhecimento dos educadores por perceberem que necessitam de 
dá respostas aos seus anseios pedagógicos. O estudo das práticas educacionais com a literatura mostram 
que pode desenvolver o indivíduo de forma integral por proporcionar a esses seres vivenciar uma relação 
do conteúdo com o seu imaginário, ocasionando ação e reflexão do seu meio, sendo esse o fator de 
mudança de atitude humana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Ensino; Literatura; Práticas; Saberes. 
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Estado do Rio Grande do Norte - UERN e membro do Grupo de Pesquisa do Pensamento 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 Este artigo será apresentado mediante a vivência durante o período da pesquisa. 
O mesmo será composto por um resumo que dará a idéia geral, a introdução explicando 
cada tópico do trabalho, o desenvolvimento tratará as características das práticas 
docentes com a literatura, que será o relato de como as educadoras observadas atuam 
tentando compreender que concepções possuem de ensino/aprendizagem, e também as 
descrições feitas pelas educadoras que colaboraram com o questionário aplicado, se 
estão baseados no desenvolvimento integral dos indivíduos. Como diz (MORIN,1993)“ 
O ser humano, ao mesmo tempo natural e supranatural, deve ser pesquisado na natureza 
viva e física, mas emerge e distingui-se dela pela cultura, pensamento e consciência”. E 
finalizando com as considerações finais e referências bibliográficas.  

A pesquisa foi realizada nas escolas Municipais em Mossoró Francisco de Assis 
Batista e Paulo Cavalcante, ambas construídas com expectativas educacionais para 
atingir as necessidades de suas localidades. Essa escolha se deu a partir do 
envolvimento em dois grupos de pesquisa (Grupo de pesquisa em formação e 
profissionalização do professor e Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo) e 
principalmente por estas escolas estarem  localizadas em um espaço   com auto índice 
de problemas de relacionamentos pessoais, afetivos e de aprendizagem,  ocasionado 
pela violência, prostituição e outros fatores, que afetam o desenvolvimento da criança 
essencialmente no seu imaginário. 

Apresentamos aqui os resultados do trabalho a partir da vivencia durante o 
período de observação nas escolas campo da pesquisa, para discutir e confrontar as 
práticas educacionais realizadas nas escolas, como por exemplo, as relações 
estabelecidas entre professores e alunos, sua metodologia de ensino, e atividades 
oferecidas, enfim o dia a dia da escola. Como também o que os educadores entendem 
sobre ensino/aprendizagem e o uso da literatura como construtor de valores humanos e 
éticos. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido no período de julho de 2010 a julho 
2011.  Durante esse período foram realizados encontros semanais para discussões de 
textos que dessem suporte teórico ao desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa foi 
realizada entre abril e julho de 2011 em duas escolas municipais em Mossoró RN, no 
ensino fundamental nos anos 1°, 2°, 3°, 4° e 5°. Por fazer parte do grupo de Pesquisas 
em Formação e Profissionalização do Professor e do Grupo de Pesquisa do Pensamento 
Complexo da UERN, buscamos compreender como os educadores trabalham na sua 
prática educacional a formação de valores humanos por meio do ensino da literatura.  
Por estar em áreas de risco sociais que envolvem drogas e outros fatores, esse trabalho 
reata os laços entre universidade e sociedade para realizar uma possível tarefa de 
dialogar as áreas distintas do conhecimento, ou seja, universidade, educadores e 
educados. Como diz: (ALMEIDA APUD PEREIRA, P19, 2006). 

 
No nosso entender, as duas histórias – a “oficial” ou a acadêmica, e a vivida 
ou contada pelos próprios atores – são fragmentos de uma só. Elas se 
complementam,se contrastam,modelam-se mutuamente. São faces de uma 
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moeda, fração de um mesmo inteiro, pedaços de uma trajetória que jamais 
será “captada” ou aprisionada pelo nobre conceito acadêmico de “totalidade”. 

 
Portanto, as histórias presenciadas nos encontros tanto na escola Paulo 

Cavalcante como na Francisco de Assis Batista foram complementares ao mundo 
universitário e a sociedade. Os encontros aconteceram no período da tarde sendo 
visitada cada uma das escolas duas vezes por mês, foram realizados diálogos com os 
educadores envolvidos e alunos em rodas de conversa sobre o que a literatura faz ou 
pode fazer nas suas vidas. O objetivo aqui era ouvi-los. 

 
(...) a literatura faz os homens mais sensíveis e estimula a imaginação. E 
homens com sensibilidade e imaginação são difíceis de explorar, de se 
reprimir. Essa é a grande função da literatura: criar gente inconformada com 
a realidade. (VENTURELLI 1991, P73) 

 
E nesses diálogos sobre o que a literatura pode fazer na vida dos indivíduos, 

aconteceu uma fala de uma das alunas bem interessante, quando relatou que só gostava 
de lê história em quadrinhos por ser escrita de forma bem engraçada. 

 
 

Professora! eu prefiro lê revista em quadrinhos, pois é escrita de forma fácil 
engraçada e ainda mais, com gravuras; não gosto de lê leituras longas e 
chatas que agente lê e não entende nada; além dos professores quererem que 
agente responda todo exercício. (ALUNA SOL). 
 

 
Após vários encontros observando como os educadores trabalhavam o ensino 

com a literatura foi realizado um questionário seme-estruturado com os educadores para 
perceber que concepções tinham sobre o ensino com a literatura, e que valores humanos 
esse ensino poderia desenvolver nos seus educados, e para confrontar se as respostas 
estavam de acordo com as práticas das mesmas. Vejam agora alguns relatos dos 
educadores: 

Relatos da educadora A, formada em pedagogia, sobre o que acredita que a 
literatura pode fazer nos seus alunos. 

 
 

gosto muito de ser professora dos anos iniciais principalmente do 3° ano, 
apesar de ganhar pouco, já estou pensando quando eu me aposentar do 
município, pois já sou aposentada do Estado, acho que não vou conseguir 
ficar sem meus filhos, é assim, que chamo a minha turma. Ainda acredito que 
posso contribuir muito para o ensino, ensinando de forma prazerosa e é esse 
prazer quem contagia e atinge os alunos e a literatura principalmente a poesia 
facilita a aprendizagem por expressar sentimentos ajudando assim a 
complementar o resto da aprendizagem pó si só, por fazer as crianças 
sentirem e pensarem. 

   

 

Essa educadora expressa que a literatura sozinha é capaz de desenvolver 
aprendizagens que contribuirão muito para os seus alunos, que é necessário somente um 
diálogo. E após a leitura de uma poesia e explicações sobre os elementos que precisam 
para desenvolver uma poesia, possibilitou aos alunos uma construção de forma livre de 
poesias, onde se percebia o entusiasmo e dificuldades de alguns alunos a construção das 
estrofes. 
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Já a educadora do 5º ano respondeu no questionário sobre o quanto é importante 
usar a literatura em seu ensino, ficou entendido que ela usa mais a poesia e cordel por 
considerá-la uma semente de toda literatura. Para ela, a literatura é uma arte de criar e 
reproduzir de forma prazerosa  e o indivíduo devido à necessidade constante de 
aprender busca algo para preencher essa necessidade. A poesia e o cordel lhes 
proporcionam conhecer vários conhecimentos literários e culturas que abrange até 
mesmo a própria cultura que esse indivíduo está inserido, oportunizando-os a formar 
cidadões leitores e aptos a intervir na sociedade, ou seja, valores de respeito e percepção 
do que é certo ou errado para viver em cooperação na sociedade. 

Usa como metodologia a poesia e o cordel na sua ação educativa por acreditar 
que facilita e identifica algumas dificuldades de expressões pessoais e grupais dos 
alunos, por apresentarem vergonha de falar em público, e também dificuldade na 
escrita. A partir daí procura intervir mediante as leituras, releituras e contação de 
poesias e cordéis, interpretações de textos e produções, procurando perceber os 
conhecimentos que já possuem e desenvolver a imaginação dos educados. A leitura e 
releitura, a contação de histórias de outros gêneros para atingir as necessidades de cada 
aluno é muito importante, pois o educador compromissado com a educação, ele não 
transfere conhecimentos, como nos diz: (FREIRE, 1996, p56) Saber que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 
construção.  

 No entanto, nas observações realizadas em sala não foi presenciado nenhuma 
pratica de leitura de poesias e quando havia leituras compartilhadas como dizia, pedia 
uma aluna para lê e após mandava os alunos abrirem o livro de tal página para 
responder o exercício, sem nem mesmo explorar o que tinham compreendido daquela 
leitura que a aluna tinha feito. Portanto podemos dizer que a prática da professora não é 
condizente com o seu discurso e que ela não estimula em seus alunos o universo 
imaginário através da poesia como afirma. Ora, se alunos vivem uma realidade dura, 
como vão desenvolver sua imaginação, se a escola também não faz isso? “Como bem 
diz Morin (2010) sobre como se toma consciências das coisas terrenas; como 
começamos a tomar consciência – dependemos de modo vital da biosfera terrestre e 
devemos reconhecer nossa muito física e muito biológica identidade terrena”. 

Já a educadora B formada também em pedagogia nos seus relatos deixou 
definido que gostava da educação, mas não em sala de aula e sim na coordenação.  

  
 

Não gosto de ensinar, pois a maior parte da minha carreira como educadora 
foi atuando na coordenação, e como estava perto de me aposentar tinham 
colocado para ensinar no 1° ano; mas eu procuro ensinar da melhor maneira 
possível, sei que as crianças não têm culpa, ensino bem, mesmo não sabendo 
ensinar de modo construtivista. 

 
 

Conforme a sua concepção tradicional a educadora do 1º ano se comportava no 
seu dia- dia escolar transferindo o conhecimento, onde as crianças liam somente o que a 
educadora mandava sem oportunizar as crianças escolherem as leituras, mesmo assim 
conseguiu desenvolver uma relação boa com os alunos. Também havia desenvolvido 
hábitos de respeito e amizade nas crianças através das leituras direcionadas, hábito 
aprendido devido à necessidade de ser aceito pelo meio como diz (MORIN, 1993) sobre 
a condição humana “A terra é a totalidade complexa físico-biológico-antropológica, 
onde a vida é uma emergência da história da terra, e o homem, uma emergência da 
história da vida terrestre”. 
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Enquanto a educadora C formada também em pedagogia e fazendo mestrado em 

educação, descreveu e relatou a satisfação de ser educadora e de gostar de ler. 
 
 

Só estou continuando estudando, para adquirir mais conhecimentos sobre o 
ensino, por ter certeza que quero continuar a ensinar e ensinar da melhor 
maneira, para que eu consiga desenvolver nos educados capacidades e 
habilidades de bons cidadões e esperança de um presente e futuro melhor 
para a nossa sociedade. E eu uso a literatura em toda a minha prática 
educativa, a literatura não é para ser usada somente nas aulas de língua 
portuguesa, mas em todas as aulas procuro trabalhar a literatura de várias 
formas; direcionada e principalmente aquelas histórias que os meus alunos 
gostam ou tem curiosidade de ler ou contar. 

 
 

Foi percebido nas aulas que a educadora do 3º ano em uma de suas ações 
proporcionou que os alunos escolhessem os livros, após as leituras individuais a 
educadora deu oportunidade para cada criança contar a história, essa ação além de 
desenvolver a participação coletiva, também proporcionou um leque de aprendizagem, 
como coleguismo, respeito em ouvir o outro e a cooperação. Um fato curioso aconteceu 
nesse encontro, uma aluna pediu para contar uma história bem bonita que tinha lido em 
casa, e gostaria de compartilhar com seus amigos. 

 
 

A linguagem não é apenas vocabulário, lista de palavras ou sentenças. É por 
meio do diálogo que a comunicação acontece. São os sujeitos em interações 
singulares que atribuem sentidos únicos ás falas. A linguagem não é 
homogênea: há variedades de falas, diferentes nos graus de formalidade e nas 
convenções do que se pode e deve falar em determinadas situações 
comunicativas. Quanto mais as crianças puderem falar em determinadas 
situações diferentes como contar o que lhes aconteceu em casa, contar 
histórias, dar um recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais 
poderá desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa. 
(RCENEI, 1998, P.121. 

 
 

Como sabemos a comunicação é um dos valores que a verdadeira aprendizagem 
realiza. A aprendizagem é aquela que o indivíduo recebe de modo transdiciplinar, ela se 
constrói numa interação onde possa expressar os seus sentimentos, sonhos, ilusão, 
fantasia, desejos e emoções na tentativa de uma formação mais humanística do sujeito.   

 A educadora D do 5° ano também formada em pedagogia descreveu que:  
  
 

A poesia e o cordel são realmente quem me ajudam constantemente a criar 
nos meus alunos sentimentos de coleguismo e outros valores, sou muito 
realizada como profissional, mesmo sabendo as desvantagens que o professor 
enfrenta principalmente se referindo ao salário, desde que comecei a ensinar 
me sinto muito útil por poder colaborar com a nossa sociedade; e a literatura 
me ajuda muito no ensino-aprendizagem dos meus alunos; gosto muito de 
usar poesia e cordel  como já disse nas minhas práticas por proporcionar uma 
inter - relação entre os alunos e eu que sou a educadora.  

 
 

Mediante a análise das questões, é percebido que para ela a literatura é uma arte 
de manipular palavras, modo de pensar e agir por produzir sentimentos nas pessoas. 
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Quanto mais contato com a literatura tiver mais irão usufruir da diversidade de textos 
literários. Essas experiências vividas no mundo imaginário trarão prazer e diversão 
numa linguagem subjetiva, acredita que a leitura de poesia e cordel devido a sua 
estrutura facilita muito a compreensão das mensagens de companheirismo, de 
cooperação e outros valores que os cidadões precisam para viver em harmonia, mas, 
quando a educadora percebe que os alunos não apreenderam o que desejava que 
apreendessem trabalha com a contação e produção de histórias em quadrinhos para 
ajudar a dificuldade que os alunos estão vivenciando no momento. 

A educação não é transmitir mais e mais conhecimentos aos alunos, e sim criar 
neles um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente 
em um sentido definido durante toda a vida (Durkheim apud Morin, 2000ª). 

Na perspectiva de proporcionar um sentido de aprendizagem definida aos 
alunos, possibilitou em uma das aulas numa tarde, que justamente estava trabalhando 
com poesia e cordel, a leitura individual permitindo também que compartilha - se no 
grupão, do jeito que compreendessem. Após a fala das crianças a professora mediou 
explicando o que a poesia e o cordel estavam relatando na esperança de juntos poderem 
aprender. Como nos diz (Freire, 1996, p72) sobre a esperança da ação educativa: A 
esperança de que o professor e alunos juntos podem aprender ensinar, inquietar – nos, 
produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria.    

Diante disso, os educadores das escolas observadas nas descrições do 
questionário, e nos relatos demonstraram que já há uma preocupação para dar 
continuidade á formação continuada devido às necessidades de conhecimento teórico e 
dificuldades em saber fazer a transposição didática do ensino de modo significativo. 

O desejo de continuar a formação esta relacionado com a necessidade hoje, de 
inserir na escola uma educação voltada para a condição humana, onde o sujeito é 
percebido como um ser plural que tem sentimentos e relações que ultrapassam os muros 
da escola e a literatura possibilita aos sujeitos uma leveza no pensar e no agir. Essa 
leveza possibilita compreender melhor o outro e conviver com as diferenças. Isso é 
percebido nas escolas que trabalham utilizando a literatura mesmo que  de forma tímida, 
oferecendo aos alunos a possibilidade de outra visão de mundo. 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

As pesquisas nas escolas contribuíram bastante para a formação inicial, pois 
permitiram que vivenciássemos como os educadores estão ensinando os valores 
humanísticos partindo da contribuição que a literatura pode propiciar ao 
desenvolvimento dos indivíduos. 

Mesmo enfrentando anseios e dificuldades no ensino-aprendizagem os 
educadores vêm procurando adquirir mais conhecimentos na tentativa de contribuir no 
desenvolvimento dos seus alunos. 

Constatamos que nas aulas estão o reflexo sobre como os educadores acreditam 
de como se dá o ensino e aprendizagem, um de modo bem tradicional, outro de modo 
interativo, porém trabalhando a literatura somente na disciplina de língua portuguesa, 
mas, ainda puderam ser percebidos educadores que atuam com a literatura de forma 
transdiciplinar que não pode ser reduzido a escolas literárias e sim a visão de mundo 
vivido por cada indivíduo. 

Mediante as concepções de ensino-aprendizagem ainda é preciso uma 
conscientização no corpo docente das escolas pesquisadas, para que se consiga uma 
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maior desenvoltura nas relações aluno-professor e no ensino-aprendizagem onde ambos 
possam permitissem um respeito mútuo a suas diferenças.   
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RELAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO NEED: PARTICIPAÇÃO DISCENTE 
E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Eleni de Andrade Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Debora Maria do Nascimento3; 

Maria do Socorro Almeida Rêgo.4 
 
 

RESUMO: Refletimos sobre as relações entre ensino, pesquisa e extensão na UERN, através da análise da participação 
discente no desenvolvimento das pesquisas do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) do DE/CAMEAM/UERN, 
desde sua criação até a atualidade. A pesquisa desenvolvida é de natureza qualitativa, centrando-se no estudo de 
referenciais teóricos como: Ataíde (1995), Bardin (2009), Brandão (2003), Brandão (2008), Flick (2009), Freire (2007), 
Josso (2004), Marques (2004), Moreira (1984), Pineau (2006), Santos (2004) e Zago (2011), e tem como material de 
análise os documentos que revelam a memória do grupo, tais como: projetos, relatórios de pesquisa, relatórios e 
formulários de apresentação e avaliação do grupo junto à PROPEG, projetos, planos de trabalho e relatórios do PIBIC, 
minutas de reuniões e narrativas de vida dos membros do NEEd. Percebemos que a participação discente no NEEd, vem 
acontecendo, desde sua criação, articulada a ampliação da disponibilidade de bolsas de iniciação científica, a elevação 
da qualificação de seus pesquisadores e ao aumento de docentes. Além disso, somente a partir de 2004 aconteceu o 
envolvimento de discentes voluntários nas pesquisas, embora essa participação tenha acontecido de forma eventual, 
pontual, fragmentada e assistemática, visto que apenas os discentes bolsistas apresentavam um plano de trabalho 
próprio junto ao PIBIC. Situação que foi se modificando a partir de 2009. Embora, ainda aconteça a concentração da 
orientação em poucos docentes, em função da qualificação dos mesmos e da elaboração de poucos projetos de pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Participação Discente; Pesquisa.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Ao compreendermos que à universidade cabe o desenvolvimento de ações que 

beneficiem a sociedade, tais como: formação, pesquisa e extensão, buscamos verificar o 
oferecimento destas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), especificamente 
no Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), bem como o 
envolvimento dos discentes nessas atividades. Sendo que teremos como base o Núcleo de Estudos 
em Educação (NEEd) pertencente ao Departamento de Educação (DE), com destaque para a 
pesquisa “Diálogos  Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos Em Educação 
(NEEd)”, da qual participamos desde abril de 2010, contudo, somente em março de 2011 é que 
formalizamos um plano de trabalho junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) da UERN, como voluntária, e dentro desta pesquisa, focalizamos as ações 
formadoras das escritas de narrativas de vida pelos participantes discentes.  

Assim, neste texto trazemos os resultados obtidos no desenvolvimento desse projeto de 
iniciação científica, cujo trabalho empreendido buscou, através da análise documental e das 
narrativas de vida, verificar como vem se dando a participação discente na pesquisa, especialmente, 
nas atividades vinculadas ao NEEd. Dessa forma, esperamos contribuir com reflexões acerca do 
papel dessas ações para a universidade, bem como para a aprendizagem e desenvolvimento dos 
discentes em formação. 

                                                             
1 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: eleni.pf@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com (Orientadora). 
3 Doutora em Educação e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
pedeboramar@yahoo.com.br (Co-orientadora).  
4 Aluna do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: socorro_ok4@hotmail.com. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa desenvolvida é de natureza qualitativa porque se interessa pela análise 
processual e histórica dos fenômenos educacionais, respeitando-se o contexto, bem como a 
dimensão subjetiva dos sujeitos envolvidos. Nesta pesquisa consideramos como material de análise 
os documentos que revelam a memória do NEEd. Nesse sentido, consultamos projetos, relatórios de 
pesquisa, relatórios e formulários de apresentação e avaliação do grupo junto à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), projetos, planos de trabalho e relatórios do PIBIC, minutas 
de reuniões e narrativas dos membros do NEEd, os quais se constituíram nos principais materiais de 
informação acerca da participação discente nas atividades de pesquisa. Embora tivéssemos a 
intenção de analisar as narrativas de vida, dado o pouco tempo decorrido entre a formalização do 
plano e a deflagração da greve da UERN, não discutiremos aqui nossas análises sobre elas.   

No percurso teórico que dá suporte a análise dos dados, desenvolvemos estudos acerca 
da autobiografia, da história de vida, da memória, da formação e da relação entre ensino, pesquisa e 
extensão, aportando-se nos seguintes referenciais teóricos: Ataíde (1995), Bardin (2009), Brandão 
(2003), Brandão (2008), Flick (2009), Freire (2007), Josso (2004), Marques (2004), Moreira (1984), 
Pineau (2006), Santos (2004) e Zago (2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para Santos (2004), a universidade só é de fato universidade quando dispõe de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Assim, percebemos a importância que a UERN está 
dando a essas atividades com implicações também curriculares, exigindo do aluno uma quantidade 
de carga horária extra e um maior incentivo à participação nas atividades de pesquisa e de extensão, 
de forma que o aluno possa adquirir um conhecimento científico mais direcionado aos problemas 
enfrentados pela sociedade, especificamente no caso das atividades de extensão. Nesse sentido, 
Freire (2007, p. 29) afirma: 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. * Esses que-fazeres se encontram um no 
corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade. 

  
Diante disso, ao buscarmos investigar as relações entre ensino, pesquisa e extensão na 

UERN, tomamos como foco a análise da participação discente nas ações de pesquisa do NEEd, 
desde 2000, período da criação desse grupo, até a atualidade, compreendendo-a como parte 
imprescindível a uma consistente formação acadêmica. Nesse sentido, organizamos este texto da 
seguinte forma: focalizaremos em primeiro lugar o contexto histórico de criação do NEEd; em 
seguida, descreveremos dentro dessa mesma linha histórica as atividade desenvolvidas e, nesse 
processo, identificaremos a inserção e a participação discentes nestas atividades.  

Esse Grupo de Pesquisa foi criado em 22 de maio de 2000 com 10 pesquisadores e 01 
funcionária (técnica de digitação), congregando todos os docentes vinculados ao DE na época, em 
duas linhas de pesquisa: Estado e Políticas Públicas em Educação; e Formação do Educador e 
Alternativas Pedagógicas. E desde o início já tinha a intenção de envolver a participação dos alunos, 
mas isso só foi possível conforme os projetos de pesquisa foram se desenvolvendo, algo que vem 
ocorrendo de forma lenta, devido, talvez, a pouca experiência dos docentes em pesquisa, centradas 
mais na realização de suas capacitações, seja para o desenvolvimento de suas monografias de 
especialização ou suas dissertações de mestrado, pois desses 10 pesquisadores, 09 eram 
especialistas ― destes apenas 03 estavam cursando mestrado ― e 01 tinha somente a graduação.  

Anais do VII SIC 635

ISBN: 978-85-7621-031-3



Dessa forma, no ato da criação o grupo possuía apenas duas pesquisas 
institucionalizadas “A criança e o adolescente no município de Pau dos Ferros: um diagnóstico 
dessa realidade”, realizada no período de 1997 a 2001; e “A repetência na Escola Estadual 4 de 
Setembro: Uma ação conjunta entre unidade escolar e universidade”, realizada no período de 2000 a 
2002. Essas pesquisas adotaram a pesquisa-ação como abordagem metodológica e contaram com 
bolsas de iniciação científica do PIBIC/UERN, durante o período de um ano (NEED, 2000). 

Embora o NEEd tenha sido criado em 2000, desde a institucionalização da pesquisa-
ação “A Criança e o Adolescente no Município de Pau dos Ferros: um diagnóstico dessa realidade”, 
realizada no período de 1997 a 2001, envolvendo os departamentos de Economia e de Educação do 
CAMEAM, detectamos a participação de uma discente bolsista do PIBIC/UERN, durante os 
semestres de 1998.2 e 1999.1 (NEED, 2000).  

Com a criação do Curso de Especialização em Educação, em 2001, houve uma maior 
entrada de alunos no NEEd, porque todos os discentes desse curso passaram a ser vinculados as 
linhas de pesquisa de seus respectivos orientadores, totalizando o número de 10 alunos, envolvendo 
discentes da especialização e da graduação.  

No ano de 2002, ocorreram modificações nas linhas de pesquisa do Grupo; a linha 
“Estado e Políticas Públicas em Educação” passou a ser denominada “Cultura, Sociedade e Políticas 
Educacionais” e incorporar temas sobre a relação entre sociedade, trabalho e educação; concepções 
educativas; relações de gênero. Já a linha “Formação do Educador e Alternativas Pedagógicas”, 
passou a se chamar “Práticas Pedagógicas e Formação do Educador” e continuou as discussões 
sobre formação do educador e práticas pedagógicas, afunilando as temáticas de interesse para: 
planejamento e avaliação; currículo, organização e seleção de conteúdos. Além disso, os discentes 
do Programa Institucional de Monitoria (PIM) passaram a participar das ações do NEEd (NEEd, 
2002). 

A criação dos cursos de Administração, Educação Física, Enfermagem e Geografia no 
CAMEAM, em 2004, possibilitou o aumento do número de docentes do DE/CAMEAM, e 
consequentemente a entrada de novos membros no NEEd, levando a diversificação das ações do 
Grupo, visto que alguns docentes já possuíam mestrado e maior experiência na realização de 
pesquisa e publicação científica. Somando-se a isto houve o retorno da capacitação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) de alguns docentes do DE. Esse período foi marcado também por alguns 
conflitos internos e mudanças constantes de membros do Grupo, que somados à necessidade de 
maior delimitação temática e captação de novos recursos para bases de pesquisa, levaram 05 
pesquisadores fundarem o Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-
Aprendizagem (GEPPE), no ano de 2005. (COSTA, 2009; PINHEIRO, 2009b). 

Desse modo, entre 2004 e 2009 foram apresentados 07 projetos de pesquisa pelo grupo 
e 03 projetos de extensão. Além disso, 07 dissertações e 01 tese foram concluídas5. E estavam em 
andamento 02 projetos de pesquisa, 02 projetos de extensão, 01 projeto de dissertação e 06 projetos 
de tese (COSTA, 2009; PINHEIRO, 2009b). Passamos a discutir a participação discente nos 
projetos de pesquisa desse período.  

A pesquisa “Educação do Campo: Fatores de exclusão de Escolaridade no Alto-Oeste 
Potiguar” (2004-2007) contou com a participação de 12 discentes, sendo 02 bolsistas de Iniciação 
Científica Júnior/Ensino Médio (período de dezembro/2005 a dezembro/2006) e uma bolsista 
PIBIC/CNPq (2005/2006), 01 discente da Especialização em Educação, e esteve articulada com a 
oferta da primeira proposta de Atividade Curricular em Comunidade (ACC) do CAMEAM: 
“Educação do Campo e os Desafios das Classes Multisseriadas”, realizada no semestre 2005.2. Essa 
ACC possibilitou uma articulação direta entre as ações de ensino, pesquisa e extensão, e também 

                                                             
5 Com a criação do GEEPE, em 2005, dois projetos de pesquisa “O Planejamento de Ensino nas Escolas Públicas do Ensino 
Fundamental (1º e 2º Ciclos): dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas dos professores” e 
“Ler para e com jovens e adultos: uma proposta de formação do leitor”, uma dissertação e uma tese foram concluídos nesse grupo. 
Por isso não temos como aferir a participação dos discentes nessas pesquisas. 
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uma maior relação com outros cursos do CAMEAM, especialmente Enfermagem e Geografia, com 
o envolvimento de docentes e discentes. Esta pesquisa e a ACC desembocaram na realização da 
Pesquisa “A Política de educação do campo em municípios do Alto-Oeste Potiguar: ações e 
desempenho entre os atores sociais” (Ano de Início: 2006. Ano de conclusão: 2008), no período de 
outubro a fevereiro/2007, contou com a participação de 06 discentes da graduação, sendo uma 
bolsista do PIBIC/UERN. Já o período de agosto de 2007 a agosto de 2008, a pesquisa teve uma 
bolsa PIBIC/PRODEPE, com a atuação de duas discentes. E mais 04 discentes voluntários 
(SANTOS; SILVA, 2007, SANTOS, 2006, 2008). 

A pesquisa “O processo de Reestruturação Curricular do Curso de Pedagogia do 
CAMEAM/UERN no contexto das novas diretrizes curriculares para este curso”, realizada no 
período de 2007 a 2008, surge como redimensionamento da pesquisa “O foco de formação dos/as 
profissionais de educação: contribuição para o redimensionamento curricular” (2004/2007), 
principalmente, possibilitado pela entrada de novos membros e pela necessidade da continuidade 
desses estudos com vistas à reestruturação do currículo do curso. A referida pesquisa oportunizou 
outros desdobramentos, qual seja a pesquisa: “A formação dos/as profissionais da educação: uma 
contribuição para a reestruturação do projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia” 
(2006/2007), que dá continuidade ao acompanhamento e análise de implementação do novo 
currículo do Curso de Pedagogia do DE/CAMEAM/UERN. Ela contou com a participação dos 
alunos do 2° período do Curso de Pedagogia, referente ao ano de 2007, na condição de objetos de 
estudo da pesquisa, e com uma bolsista PIBIC/UERN, durante um ano (NASCIMENTO, 2007). 

Em 2009, foram formulados 04 projetos de pesquisa por pesquisadores atuais dos 
NEEd. O projeto de pesquisa “Educação permanente: uma via para a qualidade de vida na velhice” 
apresentava 02 discentes de graduação como membros, sendo 01 do Curso de Enfermagem e outro 
de Pedagogia (PAULA, 2009). Na documentação consultada não encontramos dados referentes à 
execução dessa pesquisa ou mesmo a sua institucionalização junto a PROPEG/UERN.  

A segunda pesquisa “O Cuidar e o Educar no Cotidiano da Educação Infantil”, constava 
04 alunos de graduação no projeto como membros voluntários. Contudo, apenas 02 alunos 
participaram efetivamente da pesquisa, sendo um do Curso de Pedagogia e uma do Curso de 
Geografia. Além disso, esses discentes não formalizaram planos de trabalho junto ao PIBIC/UERN. 
Essa última, também era egressa do Curso de Pedagogia e professora da Educação Infantil da rede 
municipal de Pau dos Ferros, município foco da investigação. (PINHEIRO, 2009a, 2011). 

Neste ano foram elaborados também os projetos das pesquisas “Diálogos 
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos Em Educação (NEEd)” e “Diálogo entre 
cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de 
educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, esta última tem como atividade 
extensionista o projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as”.  

Através desses projetos de pesquisa e também da articulação com as ações de extensão 
desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em Educação em Direitos Humanos (NUEDH), 
percebemos a ampliação da participação dos discentes na realização das pesquisas do NEEd, 
havendo uma maior preocupação com a institucionalização de planos de trabalho e relatórios 
individualizados nas pesquisas para os discentes do PIBIC voluntário, procurando tornar a 
participação discente mais efetiva e sistemática, já que o grupo, no período de 2009 a julho de 2011, 
contou apenas com uma bolsa PIBIC/CNPq (agosto/2010 a julho/2011) e duas bolsas de 
extensão/UERN (julho a dezembro/2010). As demais bolsas configuravam-se mais como ajuda para 
deslocamento, alimentação e reprodução de textos para os discentes realizarem atividades das 
pesquisas ou dos estudos do Grupo, pagas com recursos próprios dos/as coordenadores/as das 
pesquisas. 

Em fevereiro de 2009, houve a seleção para bolsistas da pesquisa “Diálogo entre 
cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de 
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educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, muito embora os alunos não 
pudessem ser cadastrados no PIBIC pelo fato de a coordenadora da pesquisa está afastada da UERN 
para capacitação. Essas bolsas foram pagas pela coordenadora. Destes participantes, 02 alunas eram 
da especialização, 08 da graduação, hoje esses alunos são egressos. A pesquisa em questão fazia 
parte de uma tese de doutorado. 

Em abril de 2009 iniciaram-se as atividades da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: 
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”. Porém, somente em setembro de 
2009 é que houve a institucionalização dessa pesquisa, quando o grupo concorreu ao Edital Nº 
016/2009 da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN). As 
intenções desse projeto era dinamizar as ações de pesquisa e extensão do NEEd, visando assim 
contribuir para amenizar duas dificuldades enfrentadas pelo grupo: a) pesquisadores sem atuar em 
projetos de pesquisa; e b) pouca participação discente nas pesquisa do grupo. Por isso, 
pesquisadores, colaboradores, técnicos e discentes ao participarem de algum projeto de pesquisa do 
NEEd eram incentivados a participar também desta pesquisa.  

Desse modo, os discentes já engajados nos projetos de pesquisa “O Cuidar e o Educar 
no Cotidiano da Educação Infantil” e “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-
Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade” tornaram-se membros desta pesquisa, havendo o envolvimento de 34 discentes ao 
longo do desenvolvimento da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de 
Estudos em Educação (NEEd)”.  

Dos 22 pesquisadores do NEEd atuais, 13 foram alunos da UERN, inclusive 02 tiveram 
bolsa PIBIC nos projetos de pesquisa do NEEd e 03 tiveram bolsa do PIM/Curso de 
Pedagogia/CAMEAM/UERN.  

Em relação aos discentes membros do grupo até maio/2011, apenas 06 possuíam planos 
cadastrados no PIBIC/UERN, destes, apenas 01 participou eventualmente das ações de pesquisa. 
Ainda teve mais 06 planos de trabalhos cadastrados no PIBIC/UERN (2010/2011) que desistiram de 
suas pesquisas. Destes, 04 chegaram a participar até um semestre. 

Assim, permanecem participando atualmente da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: 
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)” 10 discentes e 03 egressas. Destas 
últimas, 02 estão cadastradas no NEEd como pesquisadoras, já que atuam como educadoras da 
Educação Básica. No tocante aos discentes que continuam no projeto, apenas 08 possuem planos de 
trabalho formalizados no PIBIC (2011/2012), os quais envolvem os 03 projetos de pesquisa 
cadastrados no NEEd atualmente. Sendo dois de continuidade: “Diálogos Autobiográficos: 
Reminiscências do Núcleo de Estudos Em Educação (NEEd)” e “Diálogo entre cotidiano familiar e 
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo 
sobre relações de gênero e sexualidade”; e um novo: “Aprendizagem profissional dos alunos-
professores em formação no Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN: (re)construindo saberes sobre 
o ensino, a escola, e a profissão docente - I Fase” (Ano de início: 2010). Além disso, o Projeto de 
Pesquisa “O „acontecer‟ da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos 
arranjos entre o ensinar e o aprender - 1ª etapa” (Ano de início: 2011), embora não seja cadastrado 
no NEEd, sua coordenadora participar como membro tanto do NEEd como do GEEPE, contando, 
então, com a participação de alguns/as discentes do NEEd nessa pesquisa. 

O NEEd possui ainda 04 discentes que não estão cadastrados no PIBIC/UERN, e 
durante o processo seletivo do PIBIC (2011/2012) foram formalizados 18 planos de trabalho nas 
pesquisas coordenadas por pesquisadores do NEEd, envolvendo 13 discentes. Destes últimos, 05 
apresentaram planos de trabalho para mais de uma pesquisa. 

Durante esses 11 anos de existência do NEEd percebemos que o envolvimento de 
discentes nas pesquisas ainda acontece de forma fragmentada, pontual e concentrando-se em poucos 
orientadores. Porém, não podemos negar que essa participação tem contribuído de forma 
significativa para a formação acadêmica dos alunos, ajudando-os na delimitação de seus interesses 
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intelectuais e temáticos, incentivando-os na publicação de artigos, na continuidade dos estudos em 
nível de pós-graduação e na atuação profissional em instituições de ensino superior, inclusive 02 
ex-alunas se tornaram pesquisadoras do grupo com a aprovação das mesmas no último concurso 
público para docente da UERN. Nessa perspectiva, conforme BRANDÃO (2003, p.70) “[...] de 
alguma maneira podemos estar pesquisando - e, na verdade, estamos sempre -, mesmo quando 
pensamos o contrário ou quando alguém nos diz que „ainda não‟ [...]”.  

Apesar da importância verificada da relação intrínseca entre ensino, pesquisa e 
extensão, somos alertados por Marques (2004) para o fato de que esta relação na universidade quase 
sempre ocorre de forma fragmentada e com finalidades lucrativas e ideológicas: 

 
A universidade atual desenvolve suas atividades dentro de uma concepção tecnocrática, que 
permeou todo o século XX, cujas características se identificam com o paradigma da razão 
técnica, a qual confere o compromisso com a eficiência técnico-científica e volta-se aos 
interesses da ciência e da tecnologia, ancorados no fortalecimento de políticas de ordem 
econômica, com ênfase na produção de novas tecnologias e nos interesses cada vez mais 
agressivos do mercado produtivo. (MARQUES, 2004, p. 16). 

 
Mediante tal premissa exposta pela autora, percebemos a necessidade de a universidade 

oferecer o ensino, a pesquisa e a extensão de uma forma mais solidária, que se volte mais aos 
interesses sociais, econômicos e culturais onde ela atua, e, principalmente, a pesquisa possa ajudar 
na resolução dos problemas da população carente.  
 
CONCLUSÃO 
 

Percebemos que a participação discente no NEEd, vem acontecendo, desde sua criação, 
articulada à ampliação da disponibilidade de bolsas de iniciação científica, da elevação da 
qualificação de seus pesquisadores e do aumento de docentes. Além disso, somente a partir de 2004 
aconteceu um maior envolvimento de discentes voluntários nas pesquisas, embora essa participação 
tenha acontecido de forma eventual, pontual, fragmentada e assistemática, visto que apenas os 
discentes bolsistas apresentavam um plano de trabalho próprio junto ao PIBIC. Situação que vem se 
modificando a partir de 2009. 

Portanto, é de suma relevância a universidade propiciar no seu espaço educativo a 
integração entre ensino, pesquisa e extensão, pois promoverá para os graduandos aquisição de 
novos conhecimentos por meio de investigações, debates e estudos teóricos, que poderão enriquecer 
e propor alternativas para as problemáticas apresentadas nos espaços onde são realizadas as 
atividades de pesquisa. 
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  VIDA E MÉMORIA DOS POETAS REPENTES NAS TERRAS POTIGUARES  
 

Allan Phablo de Queiroz1; Deivson Mendes da Silva2; Ailton Siqueira de Sousa Fonseca3; Jucieude 
de Lucena Evangelista4 
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os relatos de experiências vividas nesse processo de pesquisa 
que tem como base central a vida e obra dos poetas repentista e cordelistas das terras potiguares, especificamente, nos 
municípios de Mossoró e Açu, no Rio Grande do Norte. Esta pesquisa está inserida no campo da Antropologia e dos 
estudos culturais das Ciências Sociais, que pretende resgatar a formação da cultura popular, especialmente na 
descoberta dos poetas e repentistas que, com seus conhecimentos, produz a arte da vida e da palavra. A delimitação da 
região foi escolhida por apresentar fortes manifestações culturais, artísticas e poéticas. Nossas inquietações neste 
período foram de buscar revelar as memórias dessas cidades por meio dos sujeitos comuns, porém de grandes 
expressões criativas em suas devidas narrativas poéticas, tanto no cordel e quanto na cantoria. Os recursos 
metodológicos empreendido foram a principio a revisão literária da própria história da literatura de cordel (poetas e 
repentes), para compreender como surgiu e seus fundamentos essenciais para a construção desta forma de artes. 
Procuramos esses homens com suas violas ou não e visitamos os espaços que eles apresentam seus improvisos. Fizemos 
entrevistas que apresentaremos fragmento nesta etapa da pesquisa. Gente portadora de memórias socioculturais, 
impressões de sua identidade pessoal e poética, repertório e imagens condenadas a cair no vazio e esquecimento, pois a 
sua arte da “palavra do instante” vem sendo esquecida e ameaçada de não ser mais escutada neste mundo caracterizado 
pela polifonia das tecnologias modernas. 
  
PALAVRAS-CHAVES: Cultura Popular, Memória, Repentes e Cordelistas.    
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A região Nordeste é apresentada com fortes atribuições a respeito da cultura popular e 
criação de novos artistas. Pensando nestas atribuições percebemos que no Estado do Rio Grande do 
Norte tem uma forte identificação e expressão com este tipo de literatura, de arte. Percebemos que 
já existem estudos sobre o cordel e seus grandes autores, mas essa pesquisa centra sua atenção nos 
poetas repentistas anônimos, repentistas velhos, portadores de memórias socioculturais, impressões 
de sua identidade pessoal e poética, repertorio e imagens condenadas a cair no vazio e 
esquecimento, pois a sua arte da “palavra do instante” vem sendo esquecida e ameaçada de não ser 
mais escutada neste mundo caracterizado pela polifonia das tecnologias modernas.  

O surgimento deste projeto estar relacionado a iniciativa dos professores, pesquisadores 
e estudantes do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo (GECOM/UERN) que investiam seu 
esforços físicos e cognitivos na investigação da cultura popular. A princípio com alguns desafios e 
inquietações ao longo dos anos de trabalho ligados a Antropologia da Cultura da cidade de Mossoró 
e das suas redondezas.  

Como voluntário neste projeto propus, juntamente com o orientador, trabalhar sobre a 
cultura popular local potiguar caracterizada pelos poetas e repentes. 

De maneira prática, apresentarei em três partes o capital intelectual apreendido neste 
tempo que aconteceu o projeto. Em sua primeira etapa apresentarei vestígios da história da literatura 
                                                             
1 Voluntário PIBIC/CNPQ desse projeto, Discente do Curso de Ciências Sociais Licenciatura, 5ª período da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais, Campus Central, UERN, membro do GECOM/UERN. E-mail: allan_shalom@hotmail.com Bolsista PIBIC/CNPQ 
desse projeto, Discente do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Radialismo, 4ª período da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais, Campus Central, UERN, membro do GECOM/UERN. E-mail: deivson@opa.ppg.br 
2 Bolsista PIBIC/CNPQ desse projeto, Discente do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Radialismo, 4ª período da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN, membro do GECOM/UERN. E-mail: deivson@opa.ppg.br 
 
3 Orientador dessa pesquisa, Doutor em Ciências Sociais, Docente do Curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais – FAFIC, Campus Central – UERN, Coordenador do GECOM/UERN. E-mail: ailtonsiqueira@uol.com.br 
 
4 Co-orientador desse projeto, Mestre em Ciências Sociais, docente do curso de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais, Campus Central, UERN, membro do GECOM/UERN. E-mail: jucieudelucena@hotmail.com 
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de cordel que se mistura com a cultura popular, nos indagamos sobre as influências e contribuições 
que ela possa trazer para a cultura local, o saber local, os processos que sofreu esta literatura deste o 
seu surgimento até dos dias de hoje. Em sua segunda parte apresentarei as experiências expressivas 
do diálogo com esses sujeitos artistas populares que verbalmente reconstroem o cotidiano da vida 
rural e urbana. Por fim, as nossas considerações (minha e do orientador) a cerca dos questionários e 
experiências coletadas no cotidiano neste período vivenciado da pesquisa. 

  
PERCORRENDO PELA HISTÓRIA DA LITERATURA DE CORDEL  
 
   
 Para iniciamos nossos trabalhos tivemos que revisar a literatura proposta pelo projeto e 
plano de trabalho proposto tendo em vista que não se pode deixar de falar sobre os caminhos da 
literatura de cordel.  
 Primeiramente falada por Teófelio Braga no século XVII (1885), vem de Portugal e dá-
se em virtude dos pequenos folhetos a serem expostos presos a uma corda ou barbante, nos locais 
onde eram vendidos. Chamada pela meio popular de “folhas volantes”, eram comercializadas nas 
feiras, nas romarias religiosas, nas praças das cidades. Essas “folhas” eram compostas por narrativas 
tradicionais dos portugueses ou fábulas populares regionais. Neste período as narrativas a memória 
popular foi conservada e transmitida com a influência dos chamados “romances ou novelas de 
cavalaria”, que serviam de representação dos fatos recentes, dos acontecimentos sociais que 
prendiam a atenção da população. 
 Durante a realização das atividades de pesquisa o contato com o cordel era mantido nas 
reuniões noturnas familiares. Alguns relatos coletados durante a fala dos entrevistados afirmavam 
que: “após o jantar, reuniam-se toda a família para ler ou cantar a literatura, era o momento de mais 
importância do dia, onde todos nós víamos do trabalho, e rindo, cantávamos sobre nossa história, 
sobre nosso povo” 5. 
 O poeta Antônio Francisco consegue descrever um pouco dessa emoção quando ele diz:  

 
Escrever é meditar  
Todo dia, dia inteiro,  
Fazer do vento uma escada,  
Do luar um candeeiro,  
Pra ver o rosto de Deus  
Por detrás do nevoeiro.  
É viajar dia e noite  
No barco da liberdade, 
Num rio feito de versos,  
Pela criatividade,  
Olhando pela janela  
Dos olhos da humanidade.  
É viver plantando sonhos (...)  
 (FRANCISCO Apud FONSECA, 2010, p.123). 

 
 Em meados do século XVIII para início do século XIX, surge uma nova modalidade de 
apresentação de cordéis, agora de forma cantada, tendo como apoio musical a viola, também 
conhecida como viola de sertanejo, viola nordestina, viola cabocla, viola brasileira e outras 
denominações. Esses instrumentos de cordas, populares no interior do Brasil, símbolo da música 
popular, também tem ascendência ibérica. 

                                                             
5 Fala de um poeta popular chamado Zequinha lá do município de Açu. Relato colhido em uma das entrevista aberta do 
projeto.  
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  Levando a questão para o nível local, mais precisamente em Mossoró, pode-se perceber 
durante as conversas com os cantadores, que muito da sua produção se remete a momentos 
inesquecíveis vividos na infância sofrida nos assentamentos rurais da cidade e região. Antônio 
Nilson da Silva, cordelista e repentista de Mossoró, relatou que sua inspiração para produção de 
suas obras refere-se tanto a fatos reais acontecidos na atualidade quanto em fatos que marcaram sua 
infância na zona rural.  

O valor da família, da terra e dos animais que conviviam no dia-a-dia desses poetas 
eram inspirações para produção de verdadeiros desabafos pessoais e, da mesma forma, um protesto 
para com o tipo de qualidade de vida que levavam. O caipira deixava de ser apenas mais um no 
cangaço para ser protestante e protagonista do que presenciava no campo.  

 
“A música caipira [...] se caracteriza estritamente por seu valor de utilidade 
enquanto meio necessário para efetivação de certas relações sociais essenciais ao 
ciclo do cotidiano do caipira. [...] Sem a música essas relações não poderiam 
ocorrer ou seriam dificultadas, acentuando a crise da sociabilidade mínima dos 
bairros rurais, como, aliás, se observa naqueles que estão em desagregação”. 
(MARTINS Apud LOPES 2008, p.122). 

 
Já no desenvolvimento da trajetória do repente, também conhecido como desafio, é uma 

modalidade genuína da cultura nordestina, onde a habilidade do improviso se apresenta com suas 
diversas facetas e temporalidades. A arte do improviso é considerada o maior feito do cantador 
nordestino, tanto que, decorar trechos ouvidos no momento da apresentação dos profissionais, pelos 
amantes do repente não é uma tarefa fácil.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O projeto teve como procedimentos metodológicos básicos a observação direta da 
poesia popular e a história de vida de cordelista e repentistas. A observação direta da poesia ocorreu 
nos espaços do desenvolvimento do repetente em Mossoró, nas rodas de cantoria, na casa dos 
cordelistas, em apresentação em eventos: festivais e feiras comerciais e culturais. 

O trabalho possibilitou a observação e o contato direto com o objeto da pesquisa por 
meio do auxílio de ferramentas para registro audiovisual e sonoro da poesia e dos ambientes em que 
ela ocorria. A pesquisa também usou registros escritos como pesquisas de opinião, na qual se fez 
mostrar o perfil dos repentistas e dos cordelistas que ainda se mantem ativos na cultura da cidade de 
Mossoró. 

A história oral e a história de vida possibilitaram a construção de uma representação do 
universo do repente e do cordel em Mossoró a partir da concepção de seus próprios sujeitos. 
Levando em consideração a poesia popular, entendemos que não apenas os poetas repentistas, mas 
também o público que o prestigia e admira sua inteligência, como é o caso de dona Maria Terezinha 
da Silva, mais conhecida como “Dona Têquinha’’, moradora do bairro Abolição II em Mossoró, 
alegra-se quando os cantadores se reúnem na esquina da sua rua. Disse ela: “é muito bonito os ver 
cantando. Meu filho Thiago, de oito anos, é que gosta. Ele fica no pé dos homens. Ele me disse que 
um dia vai ser cantador”.  

Entre as atividades realizadas durante a pesquisa, tivemos como fase inicial a 
participação quinzenal nas reuniões do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo – GECOM - 
UERN, com o objetivo de iniciar a fundamentação teórica e a apresentação da metodologia de 
pesquisa que foi usada. Nesse período, foram separadas obras literárias que remetiam a Cultura 
Popular, Sociologia e Antropologia. Como também livros de metodologia científica, jornais e 
revistas do cenário local, ligados a temática em discurso. O segundo passo foi o contato com os 
cordelistas e repentistas da cidade. Foi nessa fase que ocorreu a participação em rodas de cantoria e 
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conversas sobre o cordel e ainda o acompanhamento de algumas manifestações populares em que 
esses cordelistas e repentistas participavam.  

Nessa etapa também podemos conhecer um pouco da vida dos poetas e um pouco do 
seu cotidiano bem como as dificuldades enfrentadas. Nesse período, outra importante atividade 
ocorreu: o mapeamento dos poetas repentistas da cidade foi executado. O mapeamento ajudou no 
reconhecimento dos locais onde os poetas residem, o que facilitará o registro para futuros contatos. 
Essa atividade foi importante para pesquisa em detrimento das dificuldades encontradas na 
localização e locomoção que tivemos, devido alguns desses poetas residirem em assentamentos 
rurais com difícil acesso. 

Outra atividade também realizada foi o acompanhamento e o registro audiovisual 
realizado pela produção local. Durante a realização do primeiro “Curta Mossoró” - projeto 
idealizado pelo grupo Caminhos Comunicação & Cultura, no ano de 2010, para capacitar alunos no 
meio audiovisual -  um dos grupos decidiu homenagear a vida do grande poeta Antônio Francisco 
por meio do curta “O Poeta e Bicicleta”. Esse curta é um documentário bibliográfico sobre esse 
poeta e cordelista que é sempre referenciado por outros cordelistas e poetas da cidade. Essa foi a 
oportunidade de engrandecer a produção cultural da cidade e valorizar iniciativas como essa de 
amparar os poetas que tem seus trabalhos ocultos da comunicação. O curta participou de concursos 
no Brasil e no exterior, sendo bem recebido pelo público.  

Outro poeta foi homenageado na produção audiovisual em 2011, também fruto do 
projeto “Mossoró Audiovisual”, realizado pelo grupo Caminhos Comunicação & Cultura. O 
documentário foi produzido com a temática da vida e obra do poeta Luiz Campos, intitulado “O riso 
e o Drama”. Esse curta conseguiu em poucos minutos retratar a importância do poeta para o cenário 
cultural, principalmente por ser considerado o mestre de vários outros. O curta metragem contou 
com depoimentos de poetas como Gustavo Luz, Antônio Francisco, Rogério Dias e Genildo Costa. 
O acompanhamento da pesquisa nesses documentários foi através de análises do conteúdo e de 
argumento para realização do mesmo. 

Dentro do cronograma de atividades da pesquisa, também utilizamos entrevistas abertas 
com os cordelistas de Mossoró e sobre sua produção poética. Entre os entrevistados estão Antônio 
Nilson da Silva, José Antônio da Silva, conhecido como “Nildo da Pedra Branca”, Valdeci Alves 
Maniçoba e José Antônio. A discussão gerou grande riqueza de perguntas e questionamentos sobre 
a produção de cordel local e as dificuldades encontradas para expor o trabalho realizado para 
sociedade. O poeta José Antônio, o qual teve seu primeiro contato com cordel aos oito anos de 
idade por meio da sua avó a senhora Camila Araujo,  disse que comprava o cordel na feira e o lia 
em casa com os familiares. Durante a conversa, foi perguntado a José Antônio sobre sua opinião a 
cerca do espaço para apresentação de cordelistas e repentistas no cenário de eventos da cidade de 
Mossoró. De maneira franca, o poeta relatou que falta cachê para poder “bancar” as apresentações. 
José Antônio completa na entrevista dizendo que: “Esse cachê geralmente é concebido para artistas 
que vem de fora, tomando o espaço dos poetas locais”. Apesar da sua experiência como professor 
da rede estadual e graduando do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
(UERN), José Antônio vê no cordel uma paixão pela produção da poesia independente, algo que 
não consegue se ver longe. Para ele, esse é o “seu hobby favorito”. O professor ainda estimula seus 
alunos à leitura e confecção do cordel, por assim acreditar que esse estilo de literatura possa agir 
como auxílio para novos leitores. 

A Feira do Livro de Mossoró de 2011 contou com um espaço para comercialização e 
divulgação de trabalhos com referência ao cordel local. O espaço também deu oportunidade para 
novos cordelistas que desejavam apresentar seus trabalhos, dentre eles uma garota de 13 anos 
chamada Monique Stefhany Silva Ferreira. Esse jovem poetisa chama atenção pelo gosto à 
literatura de cordel. Aproveitamos a oportunidade e conversamos com a jovem cordelista sobre o 
sua produção literária. Stefhany disse que escreve cordel desde 2008. Diz ela: “na escola que estudo 
as professoras me apresentaram o cordel, daí eu gostei e comecei a escrever”. Segundo ela, depois 
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dessa iniciativa da escola, ela nunca mais parou e chegou a ser ganhadora do Prêmio Cosern de 
Literatura de Cordel na categoria Fundamental com o cordel A importância que tem o meu Livro. 
Abaixo, fragmento da última publicação da jovem poeta. 

 
Deus me ajudando escrevo  
Respeito à diversidade  
Satisfeita me inspiro  
Com toda felicidade  
Para falar de culturas  
Com minha capacidade.  
 
Saiba como respeitar 
Um amigo, um parceiro. 
Nunca, jamais maltratar. 
O nosso bom companheiro 
Amar, cuidar, respeitar. 
O nosso melhor parceiro. 
(FERREIRA, 2010b, p. 01). 

 
Nem sempre os poetas populares tem o devido respeito que merecem, e por isso, são 

subjugado por pessoas ou entidades leigas durante a execução das manifestações em público. Foi o 
caso ocorrido no dia 13 de março de 2011, na feira livre da “COBRAL” em Mossoró, onde os 
representantes do grupo “POEMA” foram expulsos do local após uma apresentação. Entre os 
componentes do grupo estava o poeta Caio César Muniz, que revelou sua indignação a respeito do 
ocorrido na entrevista cedida ao Jornal O Mossoroense do dia 27 de março de 2011. “Quando 
começamos esta grande brincadeira – que agora virou coisa séria – chamada POEMA, as ruas eram 
o nosso palco, as praças a nossa sala de recitais, os bares nosso aconchego noturno para troca de 
versos.”, disse Muniz. Porém o cordelista acrescenta que nem sempre as apresentações são bem 
aceitas, pois sempre existiram olhares de reprovação a cerca da iniciativa dos poetas. Caio ainda 
ressalta: “não somos marginais, nunca fomos. Somos artistas e a única coisa que pedimos é um 
pouco menos de dureza nos corações”.  A opinião sobre o que pensam as pessoas sobre o trabalho 
organizado pelos cordelistas desse projeto parece ser bem realista e por isso fazem deles bons 
receptores de críticas. O poeta termina dizendo: “a nossa poesia, a nossa arte, precisa agora , mais 
do que em qualquer outro tempo, de que a defendamos em todos os lugares”. 

Mossoró ainda conta com um calendário de eventos que exalta tanto a cultura popular 
quanto os aspectos religiosos e comerciais da cidade. Festa de Santa Luzia, Alto Liberdade, Feira 
do livro de Mossoró, Mossoró Mix, Feira do Bode e as Vaquejadas são alguns dos exemplos dos 
eventos promovidos na cidade. Dentro desse calendário, no mês de junho, na programação dos 
festejos do Mossoró Cidade Junina, acontece o Festival de Repentistas do Nordeste que no ano de 
2011 chegou a sua 11ª edição. Em uma conversa com Aldaci de França, coordenador do evento, o 
mesmo relatou que o festival é uma forma de propagar ainda mais a cantoria e abrir as portas do 
mercado para esses cantadores que tem seu trabalho divulgado no senário nacional. O festival 
contou com a participação especial dos poetas repentistas José Ribamar e Antônio Francisco, de 
Mossoró. Ribamar relatou sua satisfação em participar de um evento tão grandioso no qual seus 
colegas repentistas estão participando, só lamentou a pouca representação de poetas da cidade no 
evento. Ribamar ainda disse: “a cidade de Mossoró precisa ampliar na produção de eventos como 
esse. Falta incentivo da iniciativa pública e privada para apresentações em outros espaços”, 
completa o poeta repentista. O concurso contou com a participação de repentistas dos Estados de 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, além do Rio Grande do Norte. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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O mapeamento dos poetas cordelistas de Mossoró e Açu, a aplicação de entrevistas 

variadas cerca da poesia do repente e do cordel e as narrativas de vida marcaram as atividades dessa 
pesquisa que continua em andamento no Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo - GECOM. 
Esses dados irão ajudar no desenvolvimento de pesquisas futuras a ainda aperfeiçoar a já existente 
na área de registro referente á cultura potiguar existente nestes municípios abordados.  

Os diálogos trocados com os violeiros levaram-nos a estimular nossa curiosidade a 
cerca de suas vidas, de buscar construir um perfil destes cantadores de viola, que além de narrar 
suas poesias se utiliza o instrumento musical. Partindo da opinião pública, da analise das narrativas 
dos sujeitos observados e da teoria apresentada pelo projeto, começamos traçar, de forma genérica 
ainda, um banco de dados em torno das seguintes questões: quem seria estes repentes? qual o lugar 
que se fazia está arte?qual o grau de instrução desses sujeitos? qual a estética utilizada por esses 
artistas da palavra? Entre outras indagações pertinentes que surgiram no desenrolar das atividades.  

Neste momento, no mapeamento acontecido, constatamos 9 sujeitos desta arte apresentada 
que aceitaram responder o questionário e relatar sobre suas impressões a cerca do mundo. Tivemos 
dificuldades, pois a maioria dos repentes que encontramos estavam de passagem pela cidade, então 
não poderíamos acrescentar, pois eram de outras localidades. As questões foram elaborada pelos 
alunos bolsistas e o professor orientador. Preocupamos desde o princípio em  compreender a 
seguinte questão: quem são esses sujeitos? Também intensificamos e avançamos a cerca da 
profissionalização destes homens como aponta a história popular:  
 

Iniciou-se a substituição/ co-existência de elementos que representam os dois 
mundos nos quais os cantadores precisam estar inseridos: a badeja, utilizada para 
recolher a contribuição dos participantes, ficou restrita às apresentações rurais; o 
desafio, representado o antagonismo entre cantadores, agora se dá ente parceiros, 
uma vez que normalmente contratam-se duplas, e ao contrario das lendas as quais 
citam a cantoria que duravam noites a fio (SILVA, 2003). 
 

A parir das narrativas dos sujeitos percebemos por suas falas, que o tipo bandeja já era 
realizado pela necessidade de se manter, por que muitos deles vivem do que fazem, mesmo com 
dificuldades. Nas terras potiguares vem-se investindo nesta arte dos improvisos, tanto que já está 
contemplado no calendário de eventos da cidade de Mossoró o concurso envolvendo a arte do 
cordel. Entre eles o Prêmio COSERN6, o Prêmio Fomento7, que todos os anos realizam concursos 
para a disseminação e a promoção da cultura do cordel. Além disso, ocorre o seminário a acerca da 
cultura popular, encontro nordestino de repentes, entre outros de menores portes, como os desafios 
entre os repentes, acontecido em casas e fazendas nas redondezas dos municípios vizinhos de 
Mossoró.  

Outro elemento que inquietou os pesquisadores foi sobre a formação escolar deles. Nos 
relatos constatamos  o grau de escolaridade considerado baixo, devido à maioria apenas contar com 
o ensino fundamental incompleto.  De uma certa forma isso foi surpreendente para nós estudantes 
devido a grande conhecimento que esses poetas carregam sem sua memória.  

 
  
CONCLUSÃO 
  

                                                             
6 Concurso realizado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte para premiar os fazedores de cordel do Estado. 
Informações:  http://www.premiocordel.com.br/ 
7 Seleção pública para fomento à cultura mossoroense.  Informações:  http://corredorculturaldemossor.blogspot.com/2011/05/edital-
do-premio-fomento.html 
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De acordo com o desenvolvimento das atividades realizadas pela pesquisa é constatado 
que os poetas populares sentem carência de apoio financeiro e moral para continuar desenvolvendo 
suas habilidades com a poesia. Dificuldades encontradas durante a infância difícil também gerou 
consequências no presente, entre elas a oportunidade de estudar ficou prejudicada. 

Hoje o público feminino que está envolvido no desenvolvimento do cordel e a cantoria 
ainda é pouco conhecido no cenário local e, por isso, sendo pouco divulgado para os apreciadores 
da poesia. Os cordelistas da cidade também foram alvos de repressão na apresentação quando foram 
expulsos de lugares públicos por estarem alegrando a vida de quem passa pelo local. Mas mesmo 
que existam aqueles que desprezam ou não respeitam esse tipo de cultura, existem também aqueles 
que presam pela consagração de formas alternativas e inteligentes de se fazer cultura. A prova disso 
foi à força de vontade de alunos de graduação e projetos afins que desejaram registrar e mostrar 
para população o que se é produzido na cidade. 

No segundo semestre de 2011 estamos dando continuidade à pesquisa com grande 
expectativa de alavancar novos conhecimentos da vida e obra de cordelistas e repentistas de 
Mossoró. Seguiremos essa etapa participando quinzenalmente e das reuniões do Grupo de Pesquisa 
do Pensamento Complexo – GECOM - para leituras e discursões teóricas. Retornaremos o contato 
com os cordelista para conhecer e registrar sua poesia e seus desafios no desenvolver de suas obras. 
Usaremos o acervo de dados do GECOM para sistematização dos dados coletados até hoje, de modo 
a criar um comparativo de mudanças ocorridas durante todo o período de pesquisa. Nossa alegria é 
saber que esse tipo de iniciativa pode ajudar na construção da identidade dos poetas nordestinos que 
um dia sonham em ter seus trabalhos valorizados pela sociedade.   
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