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O Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) iniciou o pro-
cesso de implantação do novo currículo em 2007.1, tendo a primeira turma concluído no segundo
semestre de 2010. Ancorada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação do Pedagogo
(MEC, 2006), a proposta pedagógica do curso 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. A extensão territorial da
oferta dos cursos de Pedagogia da UERN – Campus de Mossoró, Patú, Assu, Pau dos Ferros e Nú-
cleo de Educação Superior de Caraúbas – NAESC e a responsabilidade em formar profissionais
qualificados para atuarem em espaços sócio – educativos, em um contexto em que se constata bai-
xos indicadores da educação pública do Rio Grande do Norte (IDEB 2010), faz do I Seminário de
Avaliação da Formação do Pedagogo no Curso de Pedagogia da UERN, uma ação indispensável
para a consolidação de uma formação profissional que atenda as reais demandas educacionais da
sociedade. O evento proposto envolverá alunos, professores, gestores da educação básica e superior
e outros profissionais da educação e de instituições que demandam o trabalho pedagógico. Tem
abrangência estadual e enfoca uma temática nacional e internacional, uma vez que os cursos de pe-
dagogia, a identidade e o espaço de atuação do pedagogo tem suscitado problemáticas amplamente
discutidas em fóruns acadêmicos.

Apresentação
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A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR LETRANDO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO TEXTU-
AL DA CRIANÇA 

Maquézia Emilia de Morais - UERN  
Willyane Kelly Morais de Oliveira Morais - UERN  
Lady Idayana de Morais Menezes Leite - UERN 
Janielly Raquel de Morais - UERN 
Francisca Maria Gomes Cabral Soares - UERN 

RESUMO: Este estudo objetiva refletir sobre o desenvolvimento do processo de construção da escri-
ta pela criança. Para isso, problematizamos o resultado de uma atividade desenvolvida no ínterim da 
disciplina curricular teorias linguísticas e alfabetização, integrante do 3° período do Curso de Peda-
gogia do Núcleo Avançado de Educação Superior de Caraúbas – NAESC, da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – UERN. No decorrer deste estudo analisamos a escrita de duas crianças 
de uma escola pública, uma com 9 anos e outro com  10. Buscamos por meio da literatura conhecer 
quais recursos contribuem  para a aquisição da leitura e escrita. As metodologias empregadas foram 
investigação empírica seguida de uma análise bibliográfica fundamentada nos textos da disciplina 
enfatizando CAGLIARI (1993) e LEMLE (1993). Os resultados sinalizam que as escritas das crianças 
estão num processo aquém dos objetivos propostos para o 4º e 5° ano de curso do ensino fundamen-
tal.

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Escrita; Fala.
 

INTRODUÇÃO

Este estudo partiu da realização de uma atividade vinculada à disciplina teoria linguísticas e alfabet-
ização do 3° período, parte integrante do currículo do Curso de Pedagogia do Núcleo Avançado de 
Educação Superior de Caraúbas – NAESC da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN. 
A disciplina tem como objetivo geral o conhecimento dos princípios básicos da linguística como a 
ciência da linguagem e discutir algumas abordagens linguísticas acerca do ensino da língua, além 
das implicações pedagógicas no processo de alfabetização, problematizando o objeto de estudo da 
lingüística que é a linguagem humana oral e escrita. (Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia - 
PPC, 2007).
 
 
_______________________________ 
 Graduanda em Pedagogia – UERN/ Campus Central, em 2012, bolsista PET/PEDAGOGIA/ SESU/ 
MEC. E-mail: maquezia@hotmail.com;
  Graduanda em Pedagogia – UERN/ NAESC, em 2012. E-mail: willianykelly2010@hotmail.com;
  Graduanda em Pedagogia – UERN/ NAESC, em 2012. E-mail: lady_idaiana@hotmail.com;
  Graduanda em Pedagogia – UERN/ NAESC, em 2012. E-mail: janiellyraquel@hotmail.com;
  Profª. Mestra da Faculdade de Educação da UERN, Campus Central e do NAESC_Caraúbas. 
E-mail: franciscacabral@uern.br.
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Sabemos que a criança convive com a leitura e escrita antes mesmo de chegar à instituição de educação 
infantil. No ensino da alfabetização, a escola tem priorizado a aprendizagem das letras, sílabas, palavras 
e frases, esquecendo-se da importância do funcionamento da fala para o processo de alfabetização, e 
tratando pouco da oralidade e do aprendizado com textos reais. É preciso destacar que as crianças no 
processo de alfabetização escrevem aquilo que falam, pois grafam com base na fonética (sons da fala).  

JUSTIFICATIVA
Na fase inicial do processo de alfabetização o professor precisa ter a concepção do que é ensinar, ten-
do em vista que a nossa escrita é bastante complexa, envolvendo nesse contexto a importância da fala 
da criança, como ponto de partida para aquisição da escrita convencional. A fala é muito importante 
na construção da aprendizagem da criança, porque é um dos elementos de suporte inicial para a cri-
ança transcrever suas palavras e construir os seus textos. 
Após a criança compreender que a escrita representa a fala, inicia-se outro longo processo que é a 
aprendizagem da ortografia. É certo que esse tipo de capacidade só se desenvolve com o tempo e progres-
sivamente, mas é certo, também, que se a prática pedagógica não estiver orientada nesse sentido, pode não 
se desenvolver em momento algum, ou seja, tem que haver uma orientação adequada, um incentivo para 
que o aluno busque sempre novos conhecimentos refletindo a partir de suas leituras e produção textual. 
 
 OBJETIVOS
O nosso entendimento é que o docente deve ter como objetivo ajudar o educando a compreender a 
escrita como uma representação da fala. Inicialmente contribuir para que a transcrição fonética seja 
superada pelo conhecimento de uma grafia alfabética e fonética.
Assim, defendemos que “A língua deve entrar na escola da mesma forma que existe fora dela, ou 
seja, por meio de práticas sociais de leitura e escrita” (CARVALHO 2006, p.35). Isso remete o aluno 
a interpretar palavras e textos de uso social do meio em que ele vive, fora da escola, e transportá-lo 
para o mundo social.
Depreendemos que no contexto do letramento, o educador deve alfabetizar com textos orais e es-
critos. A leitura de livros e de diversos portadores de textos contribui de maneira significativa para 
atingir os objetivos da proposta inicial do primeiro ciclo de alfabetização na infância. Logo, uma 
prática pedagógica subsidiada por esses princípios servirá não somente para que a criança codifique e 
decodifique sinais gráficos, mas contribuirá para ela ter uma visão não empobrecida da leitura, além 
de contribuir para a sua aproximação das práticas sociais de leitura e escrita. 

METODOLOGIA
 No percurso deste estudo que consistiu numa atividade de avaliação da disciplina referenciada 
anteriormente, nos direcionamos a uma escola pública, localizada na zona rural do município de 
Caraúbas-RN, e aplicamos uma atividade que elaboramos para dois alunos de uma turma de 5° ano, 
na atividade apresentávamos figuras e textos. Entregamos às crianças diversas revistas e livros para 
que elas escolhessem as imagens que mais lhes chamassem a atenção e com base nas suas preferências 
construíssem um texto. 
Subsidiadas pelo aporte teórico elaboramos um plano de atividades textual e um quadro de catego-
rização e justificativas de “erros”, tivemos como foco central para a análise as formas de grafia dos 
alunos e percebemos que alguns “erros” ortográficos impregnados na escrita estão relacionados com 
a fala ocorrendo dessa forma uma troca fonética.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A alfabetização é compreendida como um processo de ensino do domínio do alfabeto, da escrita, 
leitura e da ortografia.  Sendo comum a prática da alfabetização como um simples ato de ensinar a 
ler e escrever, não estando inserido neste contexto, na maioria das vezes, a perspectiva do letramento. 
Isso é notável no ensino da língua portuguesa, pois há uma preocupação excessiva com o ensino da 
leitura e escrita e de regras gramaticais, desconsiderando a história social do sujeito com a língua. 
É importante que o professor alfabetizador compreenda o processo inicial de construção da escri-
ta pela criança, porque essa escrita, mesmo apresentando garatujas, riscos, caracteres ou palavras 
faltando letras, significa que as crianças estão em processo, em estágio de desenvolvimento da lin-
guagem escrita. 
No período de aquisição da compreensão da escrita é comum “erros”, escrita diferente do conven-
cional, por parte da criança, pois elas veem a escrita como uma transmissão da sua fala e muitas vezes 
subtraem letras, pois a partir do momento que não fala não ver razão para escrever.
Logo, “É importante saber de algumas ocorrências da fala que aparecem refletidas na escrita das cri-
anças”. (CAGLIARI, 1993, p.10.). Na escrita de muitas palavras não temos como perceber a maneira cor-
reta da escrita, pois não há como distinguir no contexto, por exemplo, nas palavras choram e chorão isso 
causa um verdadeiro conflito na escrita das crianças por terem sons semelhantes. Assim compreendido 
é desejável: “[...] as crianças escreverem textos espontâneos [...] de fundamental importância para que 
façam corretamente a passagem da fala para a escrita e da escrita para a ortografia.” (GAGLIARI, 1993, 
p. 21). Logo, concordamos que: “A escrita é uma atividade nova para a criança e por isso mesmo req-
uer um tratamento especial na alfabetização”. (CAGLIARI, 2008, p. 96). Portanto, cabe aos educadores 
contribuírem para a alfabetização das crianças, como mediadores na construção de seu letramento.  

CONCLUSÃO
Por meio da análise dos textos dos alunos construímos um quadro de categorização para aval-
iarmos os tipos de erros e as justificativas para os mesmos. Pudemos perceber que muitos deles 
estão relacionados com a troca fonética, já que é comum ocorrer conflitos com a ortografia, “er-
ros” que são provenientes da variação linguística por integrar o dialeto na escrita e “erros” de 
juntura, pois a escrita representa a fala, mas a oralidade é diferente da escrita. (LEMLE, 1995).  
Portanto, para a linguística não há erros, mas diferenças na linguagem, que são superadas no ensi-
no-aprendizagem. Vimos que algumas diferenças na escrita estão relacionados com à nasalização das 
vogais e isso gera algumas dúvidas no processo inicial de aquisição da escrita. 
Percebemos que a análise dos textos escritos pelas crianças foram relevantes para compreendermos a 
alfabetização como um processo que inicia-se a partir do momento no qual a criança escreve traços 
lineares, apesar de não ter ainda uma representação da escrita.
Diante do exposto, declaramos ser o trabalho pedagógico de forma reflexiva e mediadora, essen-
cial no que se refere à tomada de consciência da realidade do processo da alfabetização, pois aux-
ilia o aluno a refletir sobre seus erros, de modo que venha adquirir uma consciência fonológica.  
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA PROFESSORA ALDAZIRA NUNES DE CARVALHO

 Maria Rosaline Fernandes Oliveira 
 Morgana Léa Melo Brilhante  
 Ranieli Amorim Carvalho 
 Maria Antônia Teixeira da Costa  

RESUMO: Conhecer as práticas pedagógicas de professoras é de fundamental importância em um 
curso de formação de professores. Esse conhecimento é objeto de estudo da disciplina História da 
Educação Brasileira, o que possibilitou a proposição pela professora da referida disciplina, de um 
trabalho de pesquisa sobre essa temática. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é investigar a práti-
ca pedagógica da professora Adalzira Nunes de Carvalho a partir de suas memórias na perspectiva 
de compreendermos as permanências e transformações na prática pedagógica da professora. Para 
isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre as ideias pedagógicas, além de uma pesquisa de 
campo. Aplicamos um roteiro de entrevista à professora com alguns eixos: informações pessoais e 
profissionais, como por exemplo, sua formação, acontecimentos históricos, condições e dificuldades 
que contribuíram para a sua atuação profissional. No depoimento da professora foi possível perce-
bermos as influências provocadas tanto pelo ambiente social como pelo familiar que impulsionou 
positivamente na sua forma de atuar e acreditar na relação de ensino aprendizagem e no poder da 
educação. Constatamos que as dificuldades foram motivos de incentivo, e que tudo o que passou são 
reflexos hoje na sua prática, suas professoras foram espécie de espelho e que a tem a profissão como 
uma benção. 

PALAVRAS-CHAVE: Prática pedagógica; Adalzira Nunes;  Profissão docente: 

 INTRODUÇÃO
Para conhecer melhor a prática pedagógica, o contato, a análise com a prática ou o praticante é 
de extrema importância, para tal, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre as ideias ped-
agógicas, além de uma pesquisa de campo, para a constituição e conseqüentemente conclusão 
da entrevista realizada com a professora Adalzira Nunes de Carvalho é de grande consideração. 
A partir dos relatos surge a necessidade de conhecer o momento histórico, levando em con-
ta que cada período acarreta transformações e conseqüências que influenciam nos contextos; 
econômico, político, social e educacional, entre outros. Partindo desse pressuposto de que cada 
período acarreta transformações, supostamente cada sociedade terá um tipo especifico de trans-
missão de valores, normas, regras, através de instituições. E entre elas a escola como instância for-
madora, formal, busca transmitir a educação para atender as suas necessidades sendo a influên-
cia do meio significativo. A partir das análises será possível perceber quais influências foram 
provocadas pelo ambiente social a ponto de formar o profissional para atender tais necessidades. 
 
________________________________
Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central – UERN.  Email: ran-
ielifla@hotmail.com
  Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central – UERN.  Email: ro-
salinefernandes1@hotmail.com
  Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central – UERN.  Email: mor-
ganamelo1@hotmail.com
  Doutora em Educação e professora da disciplina História da Educação Brasileira da Faculdade de 
Educação, Campus Central - UERN – E-mail: prof.maria.antonia@hotmail.com
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METODOLOGIA
             Os procedimentos metodológicos para investigarmos a prática pedagógica da professora 
Adalzira Nunes de Carvalho e compreendermos o seu desenvolvimento profissional foram iniciados 
com os seguintes questionamentos: como era o contexto econômico e político da época de estudante 
e de professora? Como era a escola antes e hoje na ótica da professora citado? Quais as permanências 
e as modificações nas metodologias de seus professores e na sua própria prática pedagógica? Para 
respondermos as referidas questões, realizamos uma revisão bibliográfica em autores que discutem 
as práticas pedagógicas, em Costa (2009). Além desse referencial pesquisamos em Ghiraldelli Júnior 
(2000) sobre o contexto econômico e político da época e ouvimos as narrativas do professor citado 
ancorados na metodologia (auto) biográfica na perspectiva de Nóvoa (1992). Tomamos como di-
recionamento um roteiro de entrevista. Após a entrevista realizamos a transcriação e a análise das 
narrativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A professora Adalzira Nunes de Carvalho nasceu e passou sua infância na Vila Boa Esperança que 
hoje é Antônio Martins, na companhia dos seus pais e dos seus oitos irmãos que hoje só um não 
tem ensino superior. Era uma criança ativa, brincava muito, pular de corda, pimentão que era pular 
com a maior intensidade que pudesse (risos), de correr, dramatização, brinquedo de roda que era o 
principal e adorava brincadeiras de meninos, subia em arvores, atirava de baladeira, jogava futebol 
entre outros.
Ela iniciou seus estudos naquela época, ensino primário na Escolas Reunidas Coronel Demétrio 
Lemos, funcionava os três turnos era uma escola pequena possui apenas duas salas. Ela era situada 
em Antônio Martins. A professora relata que o seu segundo ano do fundamental antigo foi inter-
rompido porque teve que mudar de cidade. A professora fez o quinto normal, o ginásio, no Colégio 
Estadual de Mossoró e o ensino médio no Colégio Normal de Mossoró em 1963 e concomitantemente 
técnico em contabilidade na Escola Técnica de Comercio e União Carceral de Mossoró. Quanto aos 
professores relata que teve o privilégio de possuir a melhor professora do mundo: “Dona Perpétua 
Amorim, era uma criatura doce, linda, sorridente, não reclamava o aluno, quando acontecia alguma 
coisa ela chamava o aluno e perguntava por que tinha feito tal travessura, era uma pessoa fantástica 
“(ADALZIRA NUNES DE CARVALHO)..
Quanto à metodologia de ensino a nossa entrevistada considerava excelente. Para ela a maior dificul-
dade que tinha era nas aulas de matemática, acreditava que o grande número de conteúdos bloqueava 
de certa forma a assimilação do conteúdo. Ela se identificava com a aritmética, mas nunca se saia bem 
em cálculo. Em relação aos materiais didáticos reconhece a necessidade e importância do livro, mas 
lamenta que não se utilize hoje o livro como antes. Na época em que estudava os livros eram de difícil 
acesso, os professores usavam cartazes, contavam histórias, as revistas, por exemplo, percorriam toda 
a escola.
Quando veio estudar em Mossoró, para fazer o magistério sentiu muita dificuldade porque não que-
ria ser professora e sabia da responsabilidade de desempenhar a função de professora e educadora 
que é o fato principal, e preocupava-se muito com a possibilidade de dividir com os alunos a condição 
de ensino-aprendizagem, de moldar o caráter e a personalidade da melhor maneira possível, e isso a 
inquietava. Porém, hoje se sente muito feliz por ter essa formação e se tivesse que viver tudo de novo 
não mudava nada. Para ela a educação lhe deu a oportunidade de conhecer, de sonhar, de analisar.
Quanto à prática pedagógica ela nos afirma que ensinou nos anos iniciais e em todos os níveis da 
pré-escola até a universidade. Iniciou sua pratica docente em 1964, no Grupo Escolar Demétrio Lem-
os em Antônio Martins sua cidade natal escola onde estudou o ensino primário porém tinha mudado 
a estrutura, quando estudava tinha apenas duas salas e quando passou a ensinar tinham seis salas e 
o prédio era novo.
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 Trabalhou vinte e cinco anos como professora e como supervisora. Trabalhou dez anos na escola normal, 
quinze anos no SESI, com o programa em educação domestica para saúde, ensinou o supletivo e na edu-
cação pré-escolar, durante dez anos trabalho na escola Elizeu Viana, quinze anos de supervisão escolar. 
Trabalhou quase dez anos no pró-formação, vinte e cinco anos na universidade. As suas aulas eram mo-
tivos de diversão, costumava utilizava mapas, pintura, representação teatral para trabalhar os conteúdos. 

As dificuldades sempre existiram e continuam apesar da era da informática e de outros recursos, ain-
da se enfrenta dificuldades, pois enquanto existe um computador numa escola é apenas um ou dois, 
isso dificulta, o baixo nível salarial do professor baixa a sua auto-estima, não tem a devida condição de 
financiar um curso, de comprar livros. E o livro hoje está ficando muito descartável.  Na minha época 
cada irmão que fosse terminando o estudo ia passando o livro pra outro e tudo era atualizado e hoje 
pode ser descartado trazendo prejuízos. (ADALZIRA NUNES DE CARVALHO). 

Quando a professora Adalzira Nunes ensinava nos anos iniciais os alunos eram direcionados ao tra-
balho no campo, especialmente os do sexo masculino, a escola era de certa forma deixada de lado, 
mas através do seu trabalho os alunos admitiam apanhar dos pais mais não perder a suas aulas.
A professora ainda afirma a necessidade de que “trabalhem as emoções, afetividade entre professor e 
aluno... é nisso que vejo o termo mediador”, para ela o professor é quem mostra o caminho, que me-
dia o conhecimento, dá orientação e assim o aluno segue o caminho, se desenvolve. Adalzira Nunes 
de Carvalho diz que ver essa ação mediadora nas relações, no ler, no escrever, contar bem e correto, 
realizar operações fundamentais.
 

Não diferencio muito o ensino antigo com o moderno, só em um aspecto, em que acho que o ensino 
antigo era mais consistente, sempre acreditei que o professor é mediador, o aluno é quem constrói a 
sua própria aprendizagem, acredito seriamente no construtivismo, onde tudo é construído. Existe e 
sempre existirá a construção de uma nova aprendizagem (ADALZIRA NUNES DE CARVALHO). 

 
A pedagoga afirmou que era eclética quanto à forma de ensinar, não era muito teórica, apenas mis-
turava-os para facilitar a aprendizagem, usava o que considerava de mais correto e de fácil assimi-
lação. Era crítica da leitura obrigatória, acredita que a obrigação desmotiva o aluno, por isso usava 
métodos efetivos em que os conteúdos eram repassados e existia o prazer em aprender. As aulas eram 
intercaladas por atividades recreativas, jogos, dramatização, isso refletiu nas atitudes e ações dos seus 
alunos que não faltavam às aulas, chegou ao ponto de que os alunos de outras salas queriam assistir as 
suas aulas. Era exigente, mas não tradicional, sempre procurando atender as necessidades dos alunos 
sempre com o intuito de ajudá-los. Sendo assim percebe-se que um dos intuitos da professora é a 
ideia de que o aluno é o agente do seu desenvolvimento, da sua libertação como Freire (1996) com 
sua teoria da educação popular, afirma “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção... ou seja, a tarefa do professor é a de 
ensinar e não de transferir conhecimento”.
  
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A professora entrevistada nasceu no período de transição do Estado Novo, estudou nos anos de 1950 
a 1960 e exerceu a docência a partir de 1964. Nos anos de 1970 o país “crescia” aceleradamente e 
consequentemente o ensino era baseado em uma pedagogia tecnicista que ensinava com o intuito de 
formar para o mercado em crescimento. Porém, foi uma professora com uma prática mais caracter-
izada com os fundamentos da escola nova. A professora entrevistada deixou claro que suas vivências 
na família, no grupo escolar, contribuíram efetivamente para a professora que é hoje. Percebemos 
com esse trabalho a importância de recorrermos às narrativas de professores para compreendermos 
hoje o que é ser professor.
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ANÁLISE DA OBRA “BRUXINHA E FREDERICO” DA AUTORA EVA FURNARI

Lília Kênia Galvão da Silva ; Magna Lidiane Borges de Souza . 

GT 01 – NARRATIVAS, VIVÊNCIAS E PRODUÇAO NAS DISCIPLINAS E ESTUDOS ACADÊM-
ICOS INTRODUTÓRIOS NO CURSO DE PEDAGOGIA

RESUMO: A literatura na Educação Infantil tem um papel importante na construção e concretização 
de ideias, a partir dessa fase a criança começa a ter contato com os livros infantis. Durante esse está-
gio torna-se necessário levar em consideração diversos fatores: o leitor, sua faixa etária, seu contexto 
social, o nível de amadurecimento psicológico, dentre outros. Mediante o exposto, surgiu a necessi-
dade de um aprofundamento das discussões ocorridas durante as aulas da disciplina Literatura e In-
fância, no âmbito da sala de aula do curso Pedagogia na Faculdade de Educação na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte-UERN. Dentre os autores discutidos, abordamos de forma analítica 
o trabalho da autora Eva Furnari, especificamente o livro “Bruxinha e Frederico”. Este trabalho teve 
como objetivo analisar a obra a partir dos fatores estruturantes da matéria narrativa defendido por 
Coelho (2006) em Literatura infantil: teoria e análise didática. Bruxinha e Frederico é um livro que 
narra à história de mocorongos que gostavam de gunduns, bulhufas e mufins e viviam em paz em 
uma floresta, até que um dia apareceu uma bruxa muito má a fim de perturbar. Frederico ganha uma 
grande amiga e aliada. Juntos eles vão tentar vencer o mal. Percebeu-se que na história de Bruxinha 
e Frederico, existia uma efabulação linear fazendo com que o texto seguisse a sequência normal dos 
fatos: princípio, meio e fim. Diante da análise realizada, podemos descrever a satisfação em ler e ana-
lisar esta obra, em pesquisarmos sobre as características e estrutura que pode apresentar a literatura 
infantil, para o enriquecimento da nossa formação. Não deixando de escrever sobre a importância de 
conhecer melhor a vida e obra de uma autora de livros infantis, que concretiza suas histórias utilizan-
do a palavra, sua imaginação e ideias surreais e nos transmite de forma tão bela.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA. INFANCIA. EDUCAÇÃO-INFANTIL.

INTRODUÇÃO 
A análise do livro “Bruxinha e Frederico” permite-nos detectar à que tipo de leitor o livro está sendo 
direcionado, assim como compreender a Matéria Literária e seus Fatores Estruturantes. Para esse fim, 
foi necessário o posicionamento do grupo levando em consideração as discussões em sala de aula, o 
entendimento a partir da leitura das imagens, e do texto inserido no livro que está sendo abordado; 
em seguida, fez-se uma relação entre a compreensão da equipe, com os conceitos inseridos no mate-
rial utilizado para a realização desta análise. 
Essa análise objetiva um entendimento aprofundado sobre a importância de uma literatura infantil, 
levando em consideração o leitor, os mecanismos utilizados para a estruturação da obra e, principal-
mente, suscitar o gosto e o apreço pela leitura dos livros literários.
De acordo com os estágios psicológicos da criança, explicitado por Coelho (2006, p. 32), há uma 
necessidade de “adequação dos textos às diversas etapas de desenvolvimento infantil/juvenil”.  
_____________________________
Graduanda do curso de Pedagogia, Departamento de educação da Universidade do Estado do Rio 
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E, com base nas informações descritas pela autora observou-se na obra analisada, “Bruxinha e Fred-
erico”, que é apropriada para um leitor-em-processo, no qual consegue ler corretamente, mas que 
precisa de um adulto para incentivá-lo.
Nesse livro a presença de imagem ainda é muito forte e aparece com uma característica peculiar ao 
leitor-em-processo que é o diálogo com o texto. Essa interação entre o texto e as imagens facilita a 
compreensão do leitor. Sua linguagem é simples, apesar da introdução de períodos compostos per-
mitindo que o leitor pense um pouco mais. A narrativa gira em torno de uma situação central, que foi 
a destruição da floresta pela bruxa má e desperta no leitor a curiosidade de descobrir o que aconteceu 
com os personagens e a floresta. Percebeu-se que na história analisada, existia uma efabulação linear 
fazendo com que o texto seguisse a sequência normal dos fatos; com princípio, meio e fim. 
OS DEZ FATORES ESTRUTURANTES DA MATéRIA LITERÁRIA
O NARRADOR
O livro “Bruxinha e Frederico” trata de um Narrador primordial ou Contador de histórias, visto que, 
a pessoa que narra a história se assume como testemunho e mediador dos fatos acontecidos. À me-
dida que a leitura está sendo desenvolvida, o leitor é capaz de perceber que o narrador faz parte da 
história apenas como contador dos fatos existentes nela, em momento algum o mesmo se posiciona 
como personagem real da literatura.
O FOCO NARRATIVO
Trata-se de um foco memorialista ou externo objetivo, ponto de vista do narrador - mediador entre 
o fato acontecido e o seu ouvinte ou leitor. Momento este que o narrador tem toda uma preocupação 
em repassar para o seu leitor todos os detalhes da história contada, resultando em uma boa com-
preensão do que está sendo lido; ressaltando que o mesmo (narrador), encontra-se ausente do ato 
narrativo. Portanto, na literatura “Bruxinha e Frederico”, o narrador permanece apenas como um 
contador de história, ele está presente no texto enunciando o discurso narrativo, porém, ausente da 
dramatização. Está bem claro que a situação conflituosa ocorre em uma floresta, envolvendo os per-
sonagens Frederico, Pafúncia e Bruxinha. 
A HISTÓRIA
De uma forma geral o aparecimento da história se dá através de uma “situação problema”, em que, 
o contexto de vida dos personagens torna-se um tanto desajeitada por algum motivo; sendo que, ao 
desenrolar dos capítulos os contrapontos vão se ajustando, até a situação voltar a sua normalização. 
Nesta obra, há o momento em que o narrador começa a enfatizar a doce e calma vida de Frederico 
e seus amigos em uma linda floresta, onde todos vivem bem, no entanto, essa bela calmaria vai por 
água abaixo quando numa noite de lua cheia, uma bruxa por nome de Pafúncia resolve enfeitiçar 
toda a floresta. Mas, Frederico e sua mais nova companheira, a Bruxinha, resolvem ir ao castelo onde 
a bruxa malvada morava. Ao chegarem lá encontraram o livro contendo a receita do feitiço, e não 
contaram conversa, transformaram a bruxa malvada numa estátua de pedra, logo em seguida Brux-
inha desfez o encanto salvando toda a floreta, então todos foram felizes para sempre. 
A EFABULAÇÃO
Por se tratar de um livro com literatura infantil, a estrutura se dá na forma linear, ou seja, os fatos 
percorrem de maneira que seja perceptível o princípio, o meio e o fim da história narrada. 
Levando em consideração esta análise, é notório o encadeamento das cenas inseridas no desenvolvi-
mento da narração; sendo uma leitura de fácil entendimento, pois o narrador passa para o leitor o 
que está sento tramado ou combinado pelos personagens em todos os momentos, ninguém fica al-
heio ao que se passa na trama.



19

O GÊNERO NARRATIVO
A partir da análise percebeu-se que se trata de um conto, pois a história é relatada em situações não 
muito alongadas, em tempo curto, enfatizando de modo especial o contexto de vida de um mocoron-
go por nome de Frederico, oferecendo ao leitor uma compreensão significativa da narração. No en-
cadeamento dos fatos, a intenção é mostrar para o leitor a situação de vida na floresta, os seres que a 
compõe, o mal que ronda a todos, mas, no final é vencido pelo bem. Sendo que, toda essa estrutura 
acontece de forma rápida, porém, ressalta o de mais significativo na vida das personagens.   
PERSONAGENS (AQUELES QUE VIVEM A AÇÃO)
Não há ação narrativa sem personagem que a executem ou a vivam. A personagem é o elemento de-
cisivo da efabulação, pois nela se centra o interesse do autor.
Concordamos que a personagem que se encaixa é a personagem-tipo que nunca muda em suas ações 
como, por exemplo, a bruxa Panfúcia que permanece má e Bruxinha com sua característica bondosa. 
Na obra analisada, existem duas bruxas (Panfúcia e Bruxinha), e um animal encantado (o mocoron-
go Frederico), que o narrador revela que é um habitante da floresta que todo mundo sabe que existe 
“mas ninguém vê” e fala ainda que ele tem muito medo da bruxa Panfúcia, analisando a característica 
deste último personagem, concordamos que este pode ter passado a ser um personagem-caráter, pois 
apesar de ser tímido deixa sua timidez e medo de lado e vai até o castelo da bruxa má para lutar pelo 
retorno de sua floresta encantada, que a malvada a destruíra.
A personagem-caráter revela seus pensamentos ou ações que a movem na trama narrati-
va, e, Coelho (2006, p.75) defende que não há uma linha democrática rígida entre a person-
agem-tipo e a caráter. Quanto a esta última, percebemos que no livro analisado, Furnari es-
creve sobre aspectos do caráter de Frederico, como por exemplo, sua timidez, a maldade 
e periculosidade da bruxa Panfúcia e as características atrevida, boazinha de Bruxinha. 
O ESPAÇO
O espaço é o ponto de apoio para a ação das personagens. No livro abordado, a história acontece em 
uma floresta especial, cheia de “mufins, bulhufas e guduns”, logo, defendemos que o espaço existente 
na obra de Furnari, é o trans-real, pois segundo Coelho (2006, p.77) este é criado pela imaginação 
humana e não se localiza no mundo real e existe nas fábulas e contos maravilhosos. 
No livro, Frederico mora em uma floresta encantada e com coisas e seres que sabemos que são cria-
dos pela imaginação humana, como, por exemplo, a cama dele que é feita de penas de asas de anjo 
e o cobertor feito de lã de carneirinho dos sonhos, assim, percebemos esse espaço trans-real, e, com 
uma função pragmática, ou seja, os seus elementos objetivam auxiliar a narração, provocando, acel-
erando e se preciso alterando a ação dos personagens, caracterizando estes e criando uma atmosfera 
conforme o desenrolar da história.
TEMPO (PERÍODO DE DURAÇÃO DA SITUAÇÃO NARRADA)
Segundo Coelho (2006, p.79) a ficção narrativa seja qual forem o gênero, forma ou espécie se desen-
volve no tempo. Essa defende que existem dois tipos de tempo vividos pelo homem ou personagens 
de ficção, que são o interior e o exterior e há também o mítico.
Concordamos que o tempo da história estudada é o mítico, pois é um tempo eterno que se repete 
sempre igual, e de acordo com Coelho (2006, p.80) este é o tempo ideal da literatura infantil. No 
primeiro parágrafo da página 7, o narrador fala “certa vez há muito tempo”, como se os personagens 
fossem eternos. É um tempo sobre-humano, segundo a visão do autor e não no eu do personagem 
como no tempo interior, assim como não é um tempo natural como o exterior.
Cabe ressaltar que o tempo da narrativa do livro abordado é anterior a esse, já que está escrito “há 
muito tempo atrás”. A sequência temporal da história é a linear, já que segue o fluxo natural dos acon-
tecimentos. O ritmo da narrativa é rápido, pois as situações acontecem sem muita demora. O recurso 
de narração que resultam da manipulação do tempo, utilizados na obra, é a condensação, pois a au-
tora escreve de forma resumida sobre Frederico e seu Habitat e em todo o resto do livro
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está escrito apenas alguns dias de ação.
A linguagem ou discurso narrativo
De acordo com a intencionalidade da obra, a linguagem narrativa pode ser identificada como lin-
guagem realista mimética ou linguagem simbólica metafórica.
O livro Bruxinha e Frederico se encaixa na linguagem simbólica, pois é uma linguagem figurada e é 
vivida por um animal simbólico que recebe vida e fala como humanos. Na linguagem narrativa ex-
istem algumas técnicas ou processos narrativos. O analisado se enquadra na narração, pois segundo 
Coelho (2006, p.83) esta é a forma de expressão de quem relata algo, é a participação emotiva no que 
está se contando, a autora discorre ainda que o narrador “se sente senhor de todos os segredos e de 
todo dinamismo da situação em foco”. Na narração o narrador troca os fatos pelo próprio discurso 
e/ou pela sua visão.
O LEITOR OU O OUVINTE
A intenção comunicativa que possui os discursos, logo, deve existir algo para prender ou chamar a 
atenção do leitor. No livro “Bruxinha e Frederico” notamos que o narrador se expande com liberdade 
em uma relação de descontração e familiaridade com o leitor, não de forma autoritária ou subordi-
nada, mas de igual para igual, como defende Coelho (2006, p.90)
Na página 7 podemos ler: “Certa vez, há muito tempo, aconteceu uma coisa inacreditável com Fred-
erico, pra dizer bem a verdade, foi uma coisa terrível”. Na última parte desta narração podemos 
perceber que o narrador usa linguagem íntima com o leitor quando se preocupa em mostrar que está 
falando a verdade. E durante toda a narrativa pode-se perceber uma preocupação em utilizar uma 
linguagem que prenda a atenção do leitor, interlocutor ou ouvinte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Diante da análise realizada, pudemos descrever a extrema satisfação em ler e analisar uma 
obra, em pesquisarmos sobre as características e estrutura que podem apresentar a literatura infantil, 
para o enriquecimento da nossa formação. Não deixando de escrever sobre a importância de con-
hecer melhor a vida e obra de uma autora de livros infantis que concretiza seus pensamentos utili-
zando a palavra, sua imaginação e ideias surreais e nos transmite de forma tão bela.
Cabe salientar sobre a importância que esta análise nos proporcionou para a nossa vida pessoal, 
acadêmica e profissional, tendo em vista que em futuro próximo seremos educadoras e precisaremos 
conhecer sobre os elementos de estrutura literária estudados, para desenvolvermos melhor a nossa 
profissão por termos um maior aprofundamento literário, ao apresentar obras para os discentes.
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RESUMO: O referido artigo trata de uma análise feita a partir de leituras e discussões do texto “Es-
cola: Crise ou mutação” de Canário (2006), objetivando analisar historicamente a crise pela qual 
passa a educação na contemporaneidade e suas possibilidades de superação. Para tal, recorremos às 
reflexões sobre a forma, a hegemonia e mutações sofridas pela escola, propondo uma nova forma 
de articulação das redes escolares, para uma melhor estruturação da escola. A atual crise (entendida 
pelo autor, como da escola) numa visão macro tem implicações significativas nas perspectivas e ações 
que a escola apresenta. Quando a escola compartilha suas propostas educativas com a sociedade/
comunidade pode amenizar os seus efeitos de crise.
PALAVRAS-CHAVE: hegemonia; crise da escola; superação.

INTRODUÇÃO
“Estamos frente a uma tarefa que não é fácil (temos problemas, mas não temos soluções), mas que 
também não é impossível (não estamos condicionados por nenhum determinismo)” (Freire, 2000).
Esse trabalho surgiu como forma de expressar a preocupação coletiva de estudantes do curso de 
Pedagogia diante da atual crise pela qual passa a escola, numa linha de raciocínio capaz de pensar 
a educação do presente e futuro, contribuindo assim, para o vislumbramento de novas perspectivas 
para a escola.
O objetivo central desse artigo se constitui em analisar de forma histórica o momento de crise pela 
qual passa a escola na contemporaneidade, e assim, tentar apresentar possíveis caminhos para su-
perá-la. Para tanto, lançamos uma discussão acercada “crise da escola”, conforme propõe Canário 
(2006). Fatores como problematização e naturalização organizacional da escola e gestão democrática 
permeiam nossas reflexões.
Os questionamentos aqui trazidos nos levam a perceber e olhar a atual situação escolar de uma forma mais 
realista e esclarecedora, fazendo-se necessário trazer a tona nossas memórias e experiências enquanto 
alunos e docentes em formação. Poderíamos sugerir parcialmente a concepção de que essa crise da esco-
la se dá pelo fato dessa instituição não ter acompanhado a evolução ou mutação sofrida pela sociedade, 
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,assim, quando pensamos uma escola que não alcançou os avanços sociais, supomos que esse distan-
ciamento da realidade seja um fator que contribui de forma direta para a crise da escola, e que outros 
olhares denominam como crise da educação.

DESENVOLVIMENTO 

Muito tem se falado sobre a educação ao longo dos tempos, em busca de uma definição que esta-
beleça perspectivas concretas para o desenvolvimento de conhecimentos necessários a exigências 
sociais, políticas, culturais e de humanização do homem.
O que a escola tem como espaço formativo esclarecedor, é de fato assimilado pela sociedade? e, o que 
pode fazer a escola diante dessa realidade? Seria exatamente trabalhar o espírito saudável do compe-
tir, e não deixar que o termo ‘ser melhor’ prevaleça. O fato é que a educação caminha historicamente 
com a realidade social, e a escola deve caminhar junto. Muitas foram as reformas criadas com a pre-
tensão de melhorar a educação, mas parece não surtirem efeitos em nossa realidade. 
É muito importante, mesmo quando nos referimos a reflexões mais específicas sobre a escola, en-
tender a importância da interferência das políticas públicas (integrantes de uma visão macro da ed-
ucação) seja de forma positiva ou negativa, pois, na maioria das vezes, até mesmo as propostas proc-
lamadas como ideais, acabam tendo efeitos negativos por serem trabalhadas de maneira errada ou 
não inserir em suas propostas interesses comuns às diversas culturas e grupos sociais, provocando 
cada vez mais o aprofundamento dos problemas vividos pela escola.
A ideia de educação como grande redentora, foi dando espaço a um grande pessimismo, porque pas-
sou a representar o interesse das classes dominantes, pois, 

No contexto da sociedade contemporânea, a educação pública tem tríplice responsabilidade: Ser 
agente de mudanças capaz de gerar conhecimentos e desenvolver a ciência e a tecnologia; trabalhar a 
tradição e os valores nacionais ante a pressão mundial de descaracterização da soberania das nações 
periféricas; Preparar cidadãos capazes de entender o mundo, seu país, sua realidade e de transformá-lo 
positivamente. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2007, p. 118).

A sociedade dos anos 90, marcada pela forte presença do neoliberalismo, busca medidas de qual-
ificação do ensino, de forma a atender as pretensões do capitalismo, mas ao mesmo tempo, deso-
briga-se de criar políticas que subsidiem a permanência dos alunos na escola. E com a descentral-
ização direcionada ao sistema da educação, o estado acaba fugindo de suas responsabilidades ou 
direcionando-as para outras instituições que não mantém poder decisório.
Devido a escola ter se tornado o centro da ação educativa, ela acabou se fechando sobre suas próprias 
experiências, por isso, as reformas tiveram poucos efeitos, porque as escolas modificaram a forma 
de implementação. Temos uma escola que em plena contemporaneidade, momento ainda de muitas 
mudanças e calorosos debates tende a compartimentar sua organização em tempos, lugares e exclu-
sivamente, destinados ao aprender, principalmente que ainda se utiliza de ações e conceitos arcaicos 
o que mostra a imbricação desse contexto político e social na história do Brasil.
A escola nem sempre é receptiva as novidades que a ela são apresentadas, e mesmo quando decidem 
trabalhar essa novidade fazem sem grandes esforços, não se dispondo a discuti-las a aprimorá-las, 
mantendo-se sempre numa zona de conforto, ensinando apenas o que já foi testado e que esteja cer-
tificado de que é eficaz.
Embasados nas reflexões feitas pelo autor, acreditamos que as possibilidades de superação da crise da 
escola estão na superação da forma como a escola desenvolve seus processos de aprender e ensinar, 
pois, segundo Canário (2006, p. 16) “é preciso reconhecer que, em vez de as reformas mudarem as 
escolas, foram as escolas que mudaram as reformas”, assim, a efetividade dessas mudanças nunca irão 
de fato acontecer. 
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Segundo Canário (2006, p. 20) “[...] deverão tornar-se importantes pelo seu valor de uso, enquanto 
forma de conhecer e intervir no mundo e não pelo valor de troca, ou seja, pelos benefícios materiais 
e simbólicos prometidos para o futuro”. A escola de que precisamos precisa representar possibilidade 
de ascensão social, para que se constitua como ambiente de interação social, auto reconhecimento e 
responsável por dar oportunidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante os estudos de Canário (2006) foi possível perceber que de fato ocorreram muitas mudanças 
no sistema educacional, mas que não pretendemos esgotar as inúmeras considerações que ainda 
precisam ser articuladas e estudadas no estudo desse autor quando ele trata da crise da escola. Na 
medida em que pensamos em crise escolar, fazemos uma viagem no tempo e encontramos inúmeros 
fatores que interferem e que influenciam nessa compreensão.
A escola também foi vista como vítima das condições econômicas do país, descaso dos governantes, 
mas que na verdade acabou contribuindo para os baixos índices de aprendizagem. Nesse artigo pre-
tendemos provocar os futuros leitores para esses questionamentos sobre a crise que afeta a escola e a 
educação de uma forma geral. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir a importância da gestão escolar demo-crática 
tendo como base a construção de uma educação de qualidade. A pesquisa foi realizada através de 
estudos teóricos e da relação destes com as observações feitas nas Práticas Pedagó-gicas Programadas 
(I e II). Percebemos que as escolas observadas não desenvolvem a gestão democrática como modelo 
de liderança. Portanto, constatamos que para a melhoria a qualida-de de educação é importante e 
necessário uma gestão escolar que priorize a democracia, pois somente assim é possível superar a 
crise escolar com redução dos índices de evasão e repetên-cia, assim como conquistar maior val-
orização dos profissionais do magistério, melhorar as estruturas e manter condições adequadas ao 
desenvolvimento do trabalho docente.
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA; PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
PROGRAMADAS; EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda estudos e discussões acerca da gestão democrática escolar como base para uma 
educação de qualidade, visando a gestão como um apoio para elaboração e supervisão de práticas 
significativas de aprendizagem dentro da escola. Pensando o trabalho pedagógico como diferente de 
outros trabalhos humanos, compreendemos sua complexidade e a importância de se avaliar constan-
temente as ações e intenções na prática escolar.
A partir do percurso teórico-metodológico da pesquisa, construímos a seguinte estrutu-ração para o 
trabalho: situação atual e a qualidade de ensino da escola pública; a importância da organização e gestão 
escolar no processo educativo; as contribuições da coordenação pe-dagógica e da avaliação institucion-
al no espaço escolar; e por fim, as considerações e contri-buições construídas sobre o tema pesquisado. 

METODOLOGIA
 Utilizamos como procedimentos metodológicos, a leitura dos seguintes autores: Rus-
so, 2007; Libâneo, 2004; Batista, 2005 e Fernandes, 2002. Discutimos em sala de aula e fizemos 
duas atividades avaliativas que davam embasamento ao trabalho. Relacionamos a teoria estu-
dada com as observações realizadas nas Práticas Pedagógicas Programadas (PPP´s) I e II, as 
quais aconteceram em duas escolas públicas do município de Mossoró/RN. A observação foi 
sistematizada com a construção de relatórios nos quais detalhamos a escola desde a atua-ção 
da gestão, passando pela estrutura física das escolas até a ação do professor em sala de aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As escolas públicas, no decorrer de sua história, têm passado por crises e mutações. Percebe-se gra-
dativamente que estas ainda vêm deixando a desejar sua função e seus compromissos. Em nossas
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observações testemunhamos as insatisfações dos professores que clamam por melhores condições de 
trabalho; dos alunos que querem um ensino significativo e da sociedade que espera a formação de 
indivíduos responsáveis, éticos e produtivos. 
Para superar essas crises e mutações, se faz necessário um processo complexo para construção de 
uma nova identidade escolar, na qual ela deverá valorizar o aprender mais do que o ensinar, seja 
um aprendizado através das experiências cotidianas, adquiridas por meio de erros ou de pesquisas, 
um processo que acredita na superação por meio da formação continuada, que aceita a diversidade 
e trabalha a globalização. Na primeira escola observada, uma UEI municipal, percebemos que ela 
valorizava os conhecimentos prévios das crianças como base para a internalização de novos con-
hecimentos, se comprometia em facilitar a relação ensino-aprendizagem e respeitava a capacidade 
individual do aluno. 

 
A consecução de uma educação de qualidade depende dos recursos de que se dispõem, mas depende 
também da forma como serão articulados entre si e com as finalidades eleitas para o processo de tra-
balho/produção. Em outras palavras, a qualidade da educação depende da qualidade do processo de 
sua produção.  (RUSSO, 2007, p. 91)

  O conhecimento é um recurso de grande valia para a organização, sendo de suma importân-
cia para o sucesso da gestão escolar no processo educativo, por esse motivo se faz necessário nos 
aperfeiçoarmos nas concepções de organização escolar para entender a relação da teoria estudada à 
prática das P.P.P’s.
 Nos estudos sobre as concepções científico-racional e sociocrítica, discutidas por Libâneo 
(2006), percebemos diferenças radicais entre elas: a primeira tem uma visão burocrática e tecnicista, 
preserva a neutralidade, valorizando a hierarquia das funções e cargos na instituição, tem o poder 
centralizado no diretor com características de qualidade total de ensino, no qual prioriza as tarefas e 
valores quantitativos. Já a segunda concepção agrega as pessoas e a intencionalidade delas, apresenta 
suas relações com o contexto sócio-cultural e político. Em ambas instituições observadas percebe-
mos a predominância da tendência científico-racional, pois no diretor se concentrava todo o controle 
das ações pedagógicas e este mantinha uma grande preocupação com os resultados.
 Durante nossa pesquisa sentimos a falta do coordenador pedagógico, pois todas as suas re-
sponsabilidades estavam sobre os monitores de sala que se sobrecarregavam tentando cumprir todas 
as tarefas sem êxito. Batista (2006) afirma que o coordenador é uma peça fundamental no processo 
ensino-aprendizagem, que deve funcionar como articulador e mediador dos conflitos entre profes-
sores, pais e alunos.
 Batista (2006) e Fernandes (2002) se relacionam quanto ao assunto da avaliação, sen-
do que a primeira trata somente a avaliação da aprendizagem e a segunda focaliza a avaliação in-
stitucional, comparando-as, “Enquanto a avaliação da aprendizagem limita-se a avaliar o aluno, 
a instituição abrange a escola (ou sistema) como um todo” (Fernandes, 2002, p. 40-41). As insti-
tuições observadas ainda não apresentavam mecanismos de avaliação instituicional. O funda-
mental é pensar esse tipo avaliação como possibilidade de crescimento, de melhoria dos serviços 
prestados pelas instituições educativas e não como punição e competição entre elas. Tais mecan-
ismos são compatívies com a sociedade neoliberal que preserva disputas e rankings institucionais. 
 
CONCLUSÕES

Diante do estudo realizado percebemos a importância de se ter uma gestão democrática na escola, 
pois se houvesse esta forma de organização institucional, em ambas as escolas, o trabalho pedagógico 
seria facilitado tanto para os docentes como para os discentes. Estas es-colas não continham em sua 
forma de trabalho a participação coletiva, tomada de decisões sob a consideração e relevância das 
contribuições de cada um que compõe a escola.
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É esse diálogo entre a comunidade escolar que torna o trabalho significativo e valorizado. É necessário 
estabelecer em todas as escolas essa forma de gestão, que integrará a escola como um todo propor-
cionando a superação da crise escolar, avaliando a aprendizagem e a instituição como um processo 
que dê oportunidade à escola de avaliar-se, assegurando a participação de todos e a qualidade de seus 
serviços prestados.
Por meio de uma gestão democrática é possível rever a aprendizagem através das novas formas de 
avaliação, pois analisar índices somente quantitativos é o caminho contrário da evolução educacion-
al. Existe a necessidade urgente de uma visão completa no processo avali-ativo, por isso a  avaliação 
institucional, entendida como programa educativo e um exercício democrático, pode ser um impor-
tante recurso para a implantação da dinamicidade transfor-madora, pois é a construção coletiva que 
produz as condições teóricas e as ações correspon-dentes que se cumprem com vistas a objetivos 
socialmente desejados, uma vez que a avaliação nos permite fazer uma leitura de como nos vemos, 
como somos e como gostaríamos de ser enquanto comunidade escolar.
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IDENTIDADE DOCENTE E AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES: UMA ANALISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PED-

AGOGIA DA UERN .

Verônica Yasmim Santiago de Lima 

RESUMO: O presente trabalho parte dos estudos iniciados nas disciplinas  Introdução a Pedagogia, 
História da Educação Brasileira e Formação docente, atividades inseridas no Projeto Curricular do 
Curso de Pedagogia da UERN. Este trabalho objetiva analisar a identidade do pedagogo e as tendên-
cias pedagógicas na formação de professores a partir do Projeto Político Pedagógico do curso de 
Pedagogia da UERN. Partimos dos questionamentos dos quais foram por nos instigados na analise 
manifestada por meio das contradições do discurso oficial e dos docentes nas praticas pedagógicas 
utilizadas em sala de aula nas diversas disciplinas ofertadas no curso de Pedagogia. Cabe-nos então 
perguntar: Qual é o perfil dos educandos? Que formação o currículo do curso oferece? Qual sua 
relação com a identidade de seus discentes? Quais as práticas e tendências pedagógicas são utiliza-
das? Para responder esses questionamentos o procedimento escolhido para realização deste trabalho, 
pautou-se na pesquisa teórica, fundamentada no Projeto Político Pedagógico  do curso de Pedagogia 
da UERN e nos teóricos brasileiros, como FREIRE (1998), LIBANÊO (1999), PIMENTA (1997) e 
SAVIANI (1991). Tal procedimento nos revelou que a formação de professores ofertadas no curso 
de Pedagogia da UERN esta articulada à tendência pedagógica da Pedagogia libertadora que oferece 
aos seus discentes uma identidade reflexiva, propiciando diálogo e autonomia/emancipação dos seus 
sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; IDENTIDADE; TENDÊNCIAS PED-
AGÓGICAS.

INTRODUÇÃO

As tendências pedagógicas são de grande importância para a Educação, sobretudo as atuais, pois 
contribuem para direcionar o trabalho docente mais consciente, aprimorado nas demandas atu-
ais da clientela em questão. O conhecimento dessas tendências e os aspectos de ensino por par-
te dos docentes é essencial para a efetivação de uma prática docente verdadeiramente expres-
siva, que apresente algum significado para o aluno, pois tais tendências objetivam nortear o 
trabalho do educador. Essas tendências foram geradas e fundadas nas acepções desses pensa-
dores, em que os mesmos estabeleciam relações com o contexto histórico das sociedades em que 
estavam inseridos, além de suas visões de homem e de mundo, tendo como principal objetivo  
_______________________________
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
  Graduanda do 3° período do curso de pedagogia na Universidade do Estado do Rio grande do 
Norte- UERN, bolsista PIBIC, bolsista voluntaria do Programa de Educação Tutorial- PET/ Pedago-
gia veronicayasmimsantiago@hotmail.com .
  Na categoria de Fundamentos são vistas como conhecimentos imprescindíveis à formação de 
qualquer profissional que atua na educação, na medida em que oportunizam a intrínseca relação 
entre indivíduo, sociedade e educação
  Este documento, é resultado de um processo contínuo de estudos, pesquisas, discussões e nego-
ciações envolvendo professores, alunos e dirigentes dos cursos de Pedagogia (campus central e campi 
avançados), cuja meta central esteve em construir uma proposta pedagógica que se aproxime das 
contemporâneas necessidades formativas requeridas ao Pedagogo.
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nortear o trabalho docente, modelando-o a partir das necessidades de ensino observadas no âmbito 
social em que viviam. Segundo o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia proposto aponta 
um perfil profissional de pedagogo que tenha significativo domínio de conhecimentos dos campos de 
atuação e, ao mesmo tempo, compreenda que esse conhecimento necessita ser redimensionado diante 
de situações específicas, o que lhe exigirá competências pedagógicas e metodológicas para o seu fazer. 

Pimenta (1997), em relação à formação inicial, têm demonstrado que os cursos de formação ao desen-
volverem um currículo formal com conteúdos e atividades de estágios, distanciados da realidade das 
escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta de captar as contradições presentes 
na prática social de educar, pouco tem contribuído para gestar uma nova identidade do profissional 
docente (PIMENTA, 1997, p.5).

Perante as determinações atribuídas a formação inicial, em especial a de Pedagogia, como a ciência 
da educação, possui em seu alcance superar o âmbito escolar. Assim, seu objeto de estudo aponta 
para as práticas educativas, delineadas a partir das relações com o aprender e o saber, bem como com 
o contexto sócio-histórico no qual a educação está envolvida. 

 
A pedagogia libertadora e libertaria expressam, na prática, uma concepção implícita de didática. Onde 
a pedagogia tradicional acentua a transmissão enquanto transferência de conhecimentos, a pedagogia 
nova, os processos mentais, e a tecnicista, os meios e técnicas autonomizados. Essas duas versões da 
pedagogia acentuam a experiência existencial, ou seja, a vivência das situações existências imediatas 
(freqüentemente denominadas de pratica social), como formas de desenvolvimento de comportamen-
tos sociais voltados para a participação política, vida grupal, critica das relações sociais vividas no 
cotidiano (LIBÂNEO, 2008, p.131-132).

De acordo com os objetivos específicos do Projeto Político Pedagógico do  curso de Pedagogia, nos 
mostra que o diálogo deve ser constante entre a área pedagógica  e  as demais áreas de conhecimento, 
devem partir do propósito de beneficiar o  planejamento, a execução,   coordenação,   acompanha-
mento   e   avaliação   de  atividades,  projetos  e experiências  educativas  próprias da atuação docente, 
objetivos esses que encontrassem em consonância com a proposta da Tendência da  Pedagogia Liber-
tadora, na qual Paulo Freire foi seu principal precursor. 

 
E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade 
(Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo 
comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no 
outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí 
há comunicação (FREIRE, 1994, p.115).

Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERN, a relação entre teoria 
e prática deve assumir na proposta curricular atribuída á práxis como categoria principal de funda-
mentação da reflexão no processo formativo de seus profissionais. 

A teoria e a prática duas dimensões integradas e inseparáveis no contexto que se acaba de mencionar 
(e não só), há de se compreender o ato educativo como práxis marcadamente intencional através de 
um fazer profissional que, para ser efetivo em seus propósitos, demanda diálogo e atenção à autono-
mia/emancipação dos sujeitos envolvidos, como condição para que eles se expressem genuinamente. 
Desse modo, a docência será aqui considerada como o fundamento da formação e da identidade do 
Pedagogo, refletindo na e sobre a prática educativa – o seu sentido, ressaltando-se que a primeira não 
se restringe unicamente às ações em sala de aula no ambiente escolar.

OBJETIVOS
Analisar a identidade do pedagogo e as tendências pedagógicas na formação de professores a partir 
do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UERN; Identificar as tendências pedagógi-
cas e as contribuições das mesmas para a formação ofertada no curso de Pedagogia da UERN; Dis-
cutir a relação teoria e prática na formação de professores do curso de Pedagogia da UERN. 
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METODOLOGIA

Para a execução desta atividade inicialmente a metodologia utilizada foi composta por um levan-
tamento bibliográfico sobre o tema, com a finalidade de delimitar o objeto de estudo. Em seguida 
utilizamos a pesquisa teórica. 

RESULTADOS

Neste momento, discutiremos os resultados da pesquisa relacionando-as com as teorias estudadas.  
Inicialmente partimos dos seguintes questionamentos: Qual é o perfil dos educandos? Que formação 
o currículo do curso oferece? Qual sua relação com a identidade de seus discentes? Quais as práticas 
e tendências pedagógicas são utilizadas? 
Pesquisas feitas pelos alunos e professores do Departamento de Educação da UERN apontaram que 
a escolha do curso estava por diversas vezes vinculada a uma desmotivação inicial para a formação 
nessa área profissional.
Por parte dos discentes, 45% afirmam que o motivo da escolha pelo curso de Pedagogia, é por ser o 
curso de seu interesse, ficando os demais 55% distribuídos em questões como: menor concorrência, 
maior facilidade de ingresso no mercado de trabalho, influência da família e outros.

A formação está vinculada aos “estudos aqui analisados apontam para a necessidade do Curso de 
Pedagogia da UERN estabelecer, enquanto finalidade, uma formação que possibilite aos egressos 
atuarem na docência e na gestão de processos educativos, em espaços escolares e não-escolares”.
“o perfil do Pedagogo a ser formado pela UERN requer que ele esteja habilitado para tratar das de-
mandas da atuação docente, dos desafios postos pela prática educativa em diferentes contextos e da 
gestão educacional”.  

As tendências pedagógicas que norteiam a formação inicial do curso de Pedagogia em que a identi-
dade docente de seus alunos-professores e futuros professores estão sendo voltadas a prática reflexiva 
e a emancipação de seus sujeitos. Assim, o domínio de saberes, a transformação de saberes e a at-
uação ética constituir-se-ão elementos essenciais no processo de uma formação de qualidade desse 
profissional no âmbito da UERN, haja vista a busca pelo desenvolvimento consciente da ação e da 
reflexão sobre a realidade educativa. 
Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização 
dos alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura que desenvolva, nos alunos, conheci-
mentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem, permanentemente irem construindo 
seus saberes fazeres docentes, a partir das necessidades e desafios que o ensino, como pratica social, 
lhes coloca no cotidiano (PIMENTA, 1997, p. 6). 

CONCLUSÕES

Por fim, as discussões acerca do Projeto Político Pedagógico instigaram as disciplinas inicialmente 
citadas abrirem brechas sobre a formação de professores ofertadas no curso de Pedagogia da UERN, 
dando partida aos estudos das tendências pedagógicas inicialmente relacionadas às práticas educa-
tivas dos professores observados na atividade “Prática Pedagógica Programada I”. Em seguida essas 
brechas ofereceram respaldo para avaliação dos professores formadores do Departamento de Ed-
ucação em questão. O Projeto Político Pedagógico foi por nos analisado para que atentássemos na 
identidade docente oferecida pelo curso, que perfil profissional estava sendo fornecido, com isso a 
discussão foi fomentada ao tentar estabelecer a relação entre teoria e prática dando significado
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entre o que aprenderá no curso de Pedagogia e o que faríamos dentro e fora da sala de aula. Com isso 
foi possível estabelecer e (res)significar o que seria para nos educandos a Educação, e que tendências 
influenciam as práticas educativas em nossa formação.  
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JOSENILDO OLIVEIRA DE MORAIS: NARRATIVAS PARA TORNA-SE UM PROFESSOR

Andrezza Arruda de Lima – UERN  
Edriano Pereira da Silva – UERN 
Maria Antônia Teixeira da Costa - UERN 

RESUMO:O objetivo desse trabalho foi investigar as permanências e modificações na prática ped-
agógica do professor Josenildo Morais de Oliveira para compreender o seu desenvolvimento profis-
sional. Questionamos: como era a escola antes e hoje na ótica do professor citado? Quais as per-
manências e as modificações na estrutura física, nas metodologias de seus professores e na sua 
própria prática pedagógica? Para isso realizamos uma revisão bibliográfica em autores que discutem 
as práticas pedagógicas, como Aranha (2006) e ouvimos as narrativas do professor citado ancorados 
na metodologia (auto) biográfica na perspectiva de Nóvoa (1988). Como resultados constatamos 
na narrativa do professor que a escola mudou em muitos aspectos, tanto na estrutura física quanto 
nas metodologias dos professores. Quanto a sua prática pedagógica ele acredita que as experiências 
significativas de seus professores do Ensino Fundamental, influenciaram na sua prática docente, afir-
mando que estas são internalizadas de forma inconsciente. Investigar a história de vida de profes-
sores é uma perspectiva inovadora e fundamental para compreendermos as concepções e práticas 
pedagógicas de professores conforme propõe a disciplina História da Educação Brasileira, lócus de 
realização dessa pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas; Permanências e modificações; Prática pedagógica; 

INTRODUÇÃO
              Estudar as concepções e práticas pedagógicas de professores em diversos tempos e espaços é 
um dos objetivos da disciplina História da Educação Brasileira oferecida no 2º período do curso de 
Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Partindo dessa afirmação, 
a professora que ministra a referida disciplina sugeriu a realização de uma pesquisa que enfocasse a 
importância das narrativas de professores para a sua formação, bem como sobre a história das insti-
tuições escolares da Região Oeste Potiguar. A turma concordou e realizou a atividade proposta.
              Foi com esse propósito que estudamos as idéias pedagógicas em Saviani (2007). A esse respeito 
ele apresenta duas grandes linhas de pensamento: as tendências liberais e as progressistas. Ele constata 
que dos anos de 1970 para os de 1980, as diferentes tendências pedagógicas: pedagogia tradicional, es-
colanovista, tecnicista, crítico-reprodutivista estavam presentes nas práticas dos professores. Nos anos 
de 1980, as pedagogias contra-hegemônicas, marcaram as práticas dos professores, visto o pessimismo 
pedagógico proporcionado pelas teorias reprodutivistas. No contexto atual, as práticas pedagógicas 
dos professores estão marcadas por um neo-escolanovismo, pelo neoconstrutivismo e neotecnicismo. 
 
 
_______________________________  
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sa_laura@hotmail.com
   Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central – UERN.  
Email: edrianopereira@hotmail.com
   Doutora em Educação e professora da disciplina História da Educação Brasileira da Facul-
dade de Educação, Campus Central - UERN – E-mail: prof.maria.antonia@hotmail.com
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METODOLOGIA
             Os procedimentos metodológicos para investigarmos as permanências e modificações na 
prática pedagógica do professor Josenildo Morais de Oliveira e compreendermos o seu desenvolvi-
mento profissional foram iniciados com os seguintes questionamentos: como era a escola antes e 
hoje na ótica do professor citado? Quais as permanências e as modificações na estrutura física, nas 
metodologias de seus professores e na sua própria prática pedagógica? Para respondermos as referi-
das questões, realizamos uma revisão bibliográfica em autores que discutem as práticas pedagógicas, 
como Aranha (2006) e ouvimos as narrativas do professor citado ancorados na metodologia (auto) 
biográfica na perspectiva de Nóvoa (1992). Tomamos como direcionamento um roteiro de entrevista. 
O local da entrevista foi na sala de orientação acadêmica onde o mesmo é responsável. As narrativas 
do professor Josenildo Morais foram gravadas, transcritas e transcriadas. 

RESULTADOS
              Na entrevista o professor Josenildo, relata que iniciou os seus estudos na comunidade onde 
nasceu, na Mariana, no interior de Caraúbas-Rn, na Escola Municipal Casemiro Alves de Lima, que 
funcionava em um galpão ao lado da residência de seu professor. Na escola não tinha carteiras, assen-
tos adequados, pois todos tinham que se acomodar em bancos para poderem assistir as aulas. 
Para o entrevistado a educação era bem rígida, onde todos tinham que obedecer ás normas e disci-
plinas estabelecidas, pois nessa época ainda prevalecia o castigo corporal, ou seja, a lei da palmatória 
para intimidar a criança, característica da Pedagogia Tradicional, de acordo com Aranha (2006, 
p.158) “A manutenção da disciplina e da ordem é garantida frequentemente por meio do castigo 
corporal, prática pela qual se mantinham a ordem pela intimidação e que até bem pouco tempo atrás 
era considerada normal”
Esse período em que o professor Josenildo iniciou os seus estudos foi na metade dos anos 70, época 
em que o Brasil adota a Pedagogia Tecnicista, após a reforma universitária em 1968, outorgada pelo 
regime militar que governava o país, porém resquícios da Pedagogia Tradicional ainda prevaleciam, 
como o exemplo citado acima, em que Aranha (2006) também cita que nessa época os professores 
ainda utilizavam métodos da Pedagogia Tradicional: “É bom lembrar que nunca houve, de fato, plena 
implantação da reforma porque os professores continuaram, de certa maneira imbuídos da tendência 
tradicional ou das ideias escolanovistas [...]”. 
(ARANHA, 2006, p.177).
Nascido na casa dos avós, passou a sua infância até por volta dos nove aos onze anos de idade moran-
do com eles, até se mudar para uma comunidade vizinha com o objetivo de continuar os seus estu-
dos. Na entrevista o professor Josenildo, recorda com nostalgia esse período em que foi muito mar-
cante em sua vida, relembrando das brincadeiras em que participou, juntamente com seus irmãos e 
amigos, brincadeiras como bolinha de gude, esconde-esconde, fazendeiro, etc.
  Na escola de sua comunidade o mesmo relatou que não existia, jardim de infância ou pré-escola, 
pois quando o aluno ingressava na escola, cursava direto a primeira série do ensino fundamental, isso 
se ele fosse alfabetizado em casa, caso contrário ele cursaria o primeiro ano fraco.
Em sua adolescência, o mesmo já residia em Mossoró-RN, onde havia mais possibilidades de con-
seguir um emprego e estudar. O professor entrevistado relembra com emoção como foi essa fase de 
sua vida, que segundo ele foi bastante marcante, pois recorda das matinês no Cine Pax, que nessa 
época estava no auge, apesar de não possuir uma boa infraestrutura adequada na época. Apesar de 
tudo soube desfrutar bem esses momentos. Pois o cinema é uma forma de manifestação cultural em 
que é impossível não se emocionar e identificar-se com os personagens, , como relatou Fantin (2005): 
“Somos transportados para um lugar onde deixamos de ser meros espectadores para viver emoções. 
[...]. Nessa ‘evasão da realidade’ desse tempo/espaço próprio do cinema, parece que as imagens, , as 
músicas e o ambiente permitem nos identificarmos com os personagens, vibrar com as aventuras, 
chorar com as amarguras, enfim, nos emocionar com a vida” (FANTIN, 2005, p. 13).
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Nessa fase de sua vida trabalhou numa fábrica de roupas e também em uma mercearia do bairro onde 
o mesmo residia. 
Ele cursou a quarta série, na Escola Municipal Ventura de Morais numa comunidade vizinha a sua. 
A estrutura física desta era bem melhor em comparação a anterior, pois já era um prédio escolar ap-
ropriado, possuía assentos adequados, etc.
Logo após concluir a quarta série vem para Mossoró-RN continuar os seus estudos, pois não havia 
muitas oportunidades na zona rural de uma educação mais aprofundada. Permaneceu na cidade 
até cursar o segundo ano do segundo grau, quando retorna para Caraúbas-Rn, em consequência da 
prefeitura desta, expandir o ensino primário nas comunidades rurais e possibilitando a abertura de 
concursos públicos para professores. 
           O professor Josenildo Oliveira de Morais iniciou sua carreira docente em 1985 aos 17 anos de 
idade. Ele afirma que durante os três primeiros anos como docente, na comunidade da zona rural, 
onde morava, não adotara nenhuma teoria pedagógica que o orientasse na sua prática. Porém quan-
do cursou o magistério, é que houve a possibilidade de ter um contato com as ideias pedagógicas 
e a refletir sobre elas. Ele acredita que as experiências significativas de seus professores do Ensino 
Fundamental, influenciaram na sua prática docente, afirmando que estas são internalizadas de forma 
inconsciente. 
Comentando sobre as suas práticas pedagógicas, o professor Josenildo Morais acredita que em sala 
de aula deve haver limites, pois não havendo regras o educador perde o controle da situação e con-
sequentemente a sua autoridade, pois esses valores devem ser preservados no cotidiano da escola. 
Para ele ensinar é tudo! As dificuldades encontradas na profissão, para ele tornam-se desafios a serem 
enfrentadas e superadas. O mesmo discorre sobre problemas de aprendizagem dos seus alunos, que 
para ele é uma forma de instigá-lo a enfrentar esses obstáculos como educador, e buscar estimular no 
desenvolvimento intelectual destes. Sendo gratificante ver os resultados obtidos nessa prática ped-
agógica.
CONCLUSÃO
   Investigar a história de vida de professores é uma perspectiva inovadora e fundamental para com-
preendermos as concepções e práticas pedagógicas de professores conforme propõe a disciplina 
História da Educação Brasileira. A partir desta pesquisa pudemos entender um pouco da vida estu-
dantil e carreira docente do professor Josenildo Oliveira de Moraes, as dificuldades enfrentadas ao 
longo de sua vida como educador, bem como o contexto histórico, econômico e social da cidade de 
Caraúbas-Rn. Enfim, compreendemos como o professor Josenildo Oliveira de Morais tornou-se um 
professor.
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LIVROS INFANTIS: TEORIA, ANÁLISE E PRODUÇÃO

Josenildo Oliveira de Morais - UERN 
 
RESUMO: O trabalho é fruto das atividades desenvolvidas na disciplina Literatura Infantil (2001-
2009) e Literatura e Infância (2011-2012), ministrada no 6º período do curso de Pedagogia, e teve 
como objetivos refletir sobre, ler e produzir livros infantis. O trabalho vem sendo desenvolvido na 
disciplina desde o ano de 2001: primeiro lê-se sobre literatura para crianças – conceitos, característi-
cas; funções -, depois vem o contato com autores e obras da literatura infantil brasileira; finalmente 
há o processo de produção dos livros. Os resultados evidenciaram que dessa forma fica mais fácil 
para o trabalho produtivo, pois os alunos-escritores quando vão para o processo de produção, já 
leu sobre e experienciaram literatura significativa. Isso até contribui para a qualidade da produção 
dos mesmos, como ficou evidenciado no trabalho apresentados pelos alunos-escritores ao final de 
cada semestre letivo. Constatou-se que o processo de produção de um texto – seja literário ou não – 
torna-se mais fácil para seu produtor quando ele está familiarizado com o gênero em questão a ser 
desenvolvido, comprovando a tese de que a escrita é um ato-fruto da leitura.
 
PALAVRAS-CHAVE: LIVROS INFANTIS; PRODUÇÃO DE TEXTO; LITERATURA INFANTIL.
INTRODUÇÃO
Compreendendo a “escrita como ato-fruto da leitura assimilada e/ou da criatividade estimulada pe-
los dados de uma determinada cultura” (COELHO, 2006, p. 18), desenvolveu-se um trabalho nas 
disciplinas Literatura Infantil (2000-2009) e Literatura e Infância (2011-2012) de produção de livros 
destinados ao público infantil pelos alunos-escritores do 6º período do curso de Pedagogia da UERN 
– Campus Central e Núcleo de Educação Superior de Caraúbas – NAESC. 
A vontade de desenvolver essa atividade surgiu da necessidade de tornar o desenvolvimento dessas 
disciplinas mais dinâmico, sem estar preso apenas a teoria literária ou reflexões sobre infância, edu-
cação leitura, literatura... Pensou-se então em fazer com que os alunos matriculados nas mesmas, se 
tornassem produtores de textos destinados ao público alvo da literatura objeto de estudo nelas.
A ideia era partir da teoria para a prática, caminho aconselhado pelos pensadores do processo edu-
cacional. Entende-se que no processo de formação do profissional da Educação Fundamental inicial, 
faz-se necessário a reflexão sobre essa dicotomia tão inerente ao processo educacional: a teoria e a 
prática. Hamze (2012, on line) discorre sobre:

Ao analisarmos as práticas pedagógicas, cabe-nos inquietarmos com a dicotomia que existe entre a te-
oria e a prática, como se elas não fossem as duas faces de uma mesma moeda. Constatamos, através de 
estudos feitos que, a formação docente é construída historicamente antes e durante o caminho profis-
sional do docente, e que, se faz também no social. Cria-se então um círculo vicioso, onde a formação 
docente depende basicamente, tanto das teorias, quanto das práticas desenvolvidas na vida escolar. De 
acordo com o currículo por competências, a nova ênfase educacional baseia-se na mobilização dos 
saberes construídos para solucionar problemas específicos. Não podemos enfatizar a teorização em 
detrimento da prática.

METODOLOGIA 
Utilizou-se como procedimentos metodológicos nas disciplinas, em um primeiro momento, a lei-
tura e o reflexão de textos sobre leitura – Pontes e Azevedo (2007); sobre literatura e gêneros lit-
erários literários – Morais (2010); e sobre a natureza da literatura infantil: forma, funções, caracteri 
_______________________________
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características, gêneros – Abramovich (1999), Coelho (2006), Cunha (1999), Lajolo e Zilberman 
(2006), além de outras fontes de leitura.
No segundo momento, foram realizados seminários com o objetivo de conhecer autores da literatura 
infantil nacional. Os alunos teriam que ler livros de autores como Ana Maria Machado, Ângela Lago, 
Bartolomeu Campos Queiroz, Elias José, Eva Furnari, Giselda Laporta Nicolelis, José Paulo Paes, Ly-
gia Bojunga, Mirna Pinsky, Pedro Bandeira, Ricardo Azevedo, Roseana Murray, Rubem Alves, Ruth 
Rocha, Sérgio Capparelli, Sylvia Orthof, Tatiana Belinky, Ziraldo, entre outros. Desse encontro com 
o autor, era escolhida uma obra para ser analisada a luz da teoria estudada anteriormente.
Após a análise, os alunos passavam então ao processo de produção de um livro destinado, prioritar-
iamente, para crianças. Esse livro, produzido individual ou coletivamente, era apresentado em sala 
de aula aos colegas e feito um depósito no Laboratório dos Ensinos, como material didático ou para-
didático a ser utilizados posteriormente por outros alunos nos estágios supervisionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material entregue ao final de cada semestre provou que a assimilação dos conteúdos propostos 
pelas disciplinas em questão tornou-se significativo para os alunos e consequentemente para sua 
prática. De 2001 para cá tem-se produzido muitos livros infantis para diferentes leitores, pois como 
aborda Coelho (2006, p. 32-40) “para que o convívio do leitor com a literatura resulte efetivo, (...) a 
necessária adequação dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil/juvenil” é essencial 
ser observado por quem produz e por quem indica livros literários para crianças e adolescentes. 
Assim, observando a faixa etária da criança, seu amadurecimento biopsíquico-afetivo-intelectual e 
o domínio dos mecanismos de leitura, ela apresenta diversos estágios de leitores: o pré-leitor (dos 
15/17 meses aos 5/6 anos), o leitor iniciante (dos 6/7 anos aos 8/9 anos), o leitor-em-processo (dos 
8/9 anos aos 10/11 anos), o leitor fluente (dos 10/11 anos aos 12/13 anos) e o leitor crítico (dos 12/13 
anos em diante).
A diversidade gêneros se faz presente nessa produção, respeitando a reflexão que Morais 
(2010, p. 5) “A criança tem os mesmos direitos do adulto em relação aos gêneros, ou seja, a lit-
eratura destinada a ela terá a mesma especificidade de modos de se expressar”. Assim, pode-
se encontrar muitos textos do gênero narrativo – especialmente contos – dentre os produz-
idos pelos alunos-autores. Isso se deve à realidade de o contato com o conto ser mais freqüente 
e a quantidade de livros publicados nessa forma de gênero ser maior que em outros gêneros. 
A Ilha da esperança, A janela encantada, O eclipse, O reino encantado da Alva-Flor, A princesa encan-
tada, Soldavida e o rapaz enfeitiçado, A princesa e o palhaço, Tudo que é dado de coração, O sonho de 
Ana, Lua, a contadora de histórias, As travessuras do patinho Peleco, O salão encantado, A lenda do 
mandacaru, História de discos voadores, são alguns exemplos de produções nessa forma tão comum 
de se fazer literatura. Além desses e muitos outros, há ainda Piu,piu, piou: o pinto cantor, uma narra-
tiva poética linda, gostosa, brincante...
Há também uma significativa produção de livros para o gênero lírico. A poesia está presente de 
maneira especial e mágica em livros como: Imaginação: poesia, Asas a imaginação, Meus sonhos em 
poesia, Poesia entre amigos, e Dicionário poético, de onde se extrai “Infância – Idade juvenil / Aurora 
da existência / Quando se está na flor dos anos / Como um filho inocente”. 
Para o gênero dramático, cujos textos se destinam a serem representados por atores em um palco, 
tem-se apenas um livro feito: A peleja de Justino com a Mula-sem-cabeça, texto esse feito por um alu-
no ligado às atividades teatrais.
CONCLUSÃO 
A primeira reação dos alunos quando dizíamos que eles iriam produzir um livro para criança no in-
ício da disciplina era de susto, de espanto, de medo até, pois eles achavam que não tinham condições 
de desenvolver uma atividade de tal magnitude.
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. Quando eles começavam a ler os livros de autores significativos da nossa literatura infanto-juvenil, 
já se percebia uma mudança de postura e de atitude ante a proposta apresentada. Após a realização 
do Seminário dos Autores da Literatura Infantil Brasileira, momento no qual os mesmos iam apre-
sentar a obra desses autores e analisar detalhadamente uma das obras, aí apareciam as propostas de 
produção para o material em questão.
Isso vem enfatizar a importância de um trabalho prévio com um determinado gênero textual, se você 
quer uma produção significativa de seus aprendizes, como confirma Prestes: (2001, p. 5) “Entre os 
fatores que proporcionam um  melhor aprendizado da produção textual, destacam-se a leitura como 
influenciadora da escritura e a conscientização alcançada através da instrução”. O aluno-produtor fa-
miliarizado com o gênero com o qual ele vai agir e recebendo as orientações devidas, ele se sentirá ca-
paz de fazer esse trabalho com mais segurança. O contrário vai resultar em meras tentativas frustra-
das ou o texto não será o esperado, pois como Naspolini (1996, p 87) orienta: a proposta tem de estar 
bem clara para o produtor; ela não pode ser um emaranhado confuso, enigmas a serem decifrados.

REFERÊNCIAS
COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2006.

HAMZE, Amélia. Abordagem da teoria à prática. In: Brasil Escola. Disponível em: <http://educador.
brasilescola.com/trabalho-docente/abordagem-da-teoria-a-pratica.htm>. Acesso em: 24 ago. 2012.

MORAIS, Josenildo Oliveira de. Literatura infantil: uma arte menor?. In: COLÓQUIO INTERNAC-
IONAL DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 1., 2010, Maringá. Anais.  Maringá: ISSN 
2177-6350, 2010.

NASPOLINI, Ana Tereza. Didática de Português: tijolo por tijolo: leitura e produção de textos. São 
Paulo: FTD, 1996.

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. Leitura e (re)escritura de textos: subsídios teóricos e práticos 
para o seu ensino. 4. Ed. Catanduva, SP: Rêspel, 2001.



37

POSSIBILIDADES INVESTIGATIVAS NO CONTEXTO LOCAL:
ESTUDOS ACADÊMICOS INTRODUTÓRIOS III: 

Sonally Albino da Silva Bezerra 
Geniclébia de Oliveira Augusto 
Mônica Mayara de Queiroz Melo 
Francisca Iara da Silva Lima 

GT 01: Narrativas, Vivências e Produção nas Disciplinas e Estudos Acadêmicos Introdutórios no 
Curso de Pedagogia. 
 
RESUMO EXPANDIDO 

Este trabalho objetiva apresentaras possibilidades de pesquisa na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, mostrando as produções realizadas pelos grupos de pesquisaexistentes no curso 
de Pedagogiae envolver os alunos do 3º período, no processo de iniciação científica de forma a con-
tribuir para a sua formação. A proposta de pesquisa, junto aos grupos de pesquisa se constituiu uma 
iniciativa da atividade curricular Estudos Acadêmicos Introdutórios III. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa de campo e documental junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Teorias de Ensino e Práti-
cas Educativas – GETEPE. Os instrumentos e técnicas de pesquisa utilizadas foram: a observação 
direta, realizada através de visita, que possibilitou conhecer a rotina do grupo bem como proceder 
à análise de dados obtidos por meio de entrevista realizada com a líder do grupo de pesquisa Dr.ª 
Maria da Conceição Lima de Andrade. 
No que diz respeito à pesquisa documental, inicialmente, foi utilizado o site, onde foram coleta-
das informações relacionadas aos componentes do GETEPE. As referências conceituais mais im-
portantes vêm de autores da pesquisa educacional que discutem a iniciação científica (IC) como de 
relevância importância no desenvolvimento acadêmico do discente, por despertar nele oespírito de 
investigação. Nesse sentido, o discente deixa de ser apenas um reprodutor de conhecimentos e passa 
a elaborar seus próprios conceitos. Nesse processo, é fundamental que a relação professor-aluno seja 
de aproximação, onde ambos possam trocar opiniões que contribuam para o desenvolvimento da 
pesquisa. Assim, a IC aproxima a teoria da prática, contribuindo para a qualificação do profissional 
em formação. Os estudiosos mostram que a pesquisa e o ensino oferecem um novo significado a 
graduação, pois o aluno passa a visualizar a sala de aula como mais um espaço de construção de con-
hecimento, ressalta ainda, que a integração de estudantes em grupos de pesquisa faz com que ocorra 
o aumenta na probabilidade de alunos satisfeitos com suas experiências na universidade. Alunos 
engajados em pesquisas ficam aptos para as discussões dentro da sala de aula. Aguiar (1997) defende 
mais incentivo àparticipação de alunos nas atividades de IC. Mas há autores que acreditam que a 
IC é uma especialização precoce dos alunos que ainda se encontram em formação. Segundo Kita-
jima (1992), a IC também pode contribuir para o desinteresse do aluno em relação a sua formação 
profissional, já que fica envolvido com a pesquisa, perdendo a visão global de sua área profissional.  
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Os resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica nos mostrou que o grupo de pesquisa GETEPE 
está em atividade desde 2000. Possui o Status certificado pela instituição; As áreas predominantes são 
Ciências Humanas e Educação; está vinculada a Faculdade de Educação e ao Departamento de Edu-
cação. Suas linhas de pesquisa são cultura e práticas educativas; ensino e currículo. Os lideres são os 
professores: Drª Maria da Conceição Lima de Andrade que desenvolve orientações e publicações em 
diversas temáticas, mas principalmente na linha de formação de professores e o  Ms. Zacarias Marinho, 
que desenvolve pesquisa, orientações relacionadas ao uso de metodologias do ensino de Geografia. 
Os componentes do GETEPE são os professores Antônio Gautier Farias Falconieri professor da Fac-
uldade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), que desenvolve orientações e apresenta trabalhos na 
área do ensino da química; Francisca Maria Gomes Cabral Soares atualmente coordenadora do Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que desenvolve produções bibliográfi-
cas na área do desenvolvimento da linguagem; Regina Santos Young, atualmente pesquisa na área das 
novas tecnologias, também compõeo grupo as estudantes pesquisadoras pelo PIBIC Mônica Mayara 
de Queiroz Melo e Ivone Dias da Silva Alves orientadas dos respectivos líderes, que participam ati-
vamente nos encontros. Mais os professores Alexsandro Donato Carvalho (ex – líder); Claudianny 
Amorim Noronha e Graciana Ferreira Alves Dias (últimos a serem vinculados ao grupo, pesquisa-
dores da área da matemática); Gutemberg de Castro Praxedes (professor da FE); Jose Marcio da Silva 
Costa (licenciado em uma residência artística); Liana Couto Dantas (professora da FE, fundadora do 
GETEPE); Maria Auxiliadora Alves Costa (fundadora e atual diretora da FE); Meyre Ester Barbosa 
de Oliveira (atualmente licenciada); Raimundo Nonato Araújo da Rocha (fundador). O GETEPE visa 
produzir investigações sobre os conhecimentos escolares e não escolares, com o objetivo de analisar a 
escola, como espaço institucional de ensino e de cultura, assim como os demais espaços não escolares 
de educação formal e informal. Além disso, o Grupo prioriza estudos que objetivem analisar situações 
escolares no Estado do Rio Grande do Norte. São também de interesse do Grupo o estudo das práti-
cas educativas e dos aspectos mais gerais da escola, principalmente as particularidades dos conteúdos 
disciplinares. O grupo possui perspectivas que os estudos realizados possam refletir no âmbito do sis-
tema de ensino público local, por meio da mobilização nas escolas dos resultados críticos fornecidos 
pelas investigações. O grupo de pesquisa tem encontro semanal, onde os membros se reúnem para 
apresentações das pesquisas concluídas (monografias) ou em andamento, discussões de textos, leitu-
ras de dados, o grupo também possui uma relação muito forte de orientações individual ou coletiva. 
A produção bibliográfica desenvolvida pelos componentes do GETEPE tem uma relação coma área 
de atuação do professor. Ou seja, eles possuem linhas de pesquisa bastante próprias. Exemplos disso, 
os professores Zacarias e Gautier pesquisam sobre os livros didáticos diferente da professora Regina 
que pesquisa sobre tecnologias. Os resultados da análise dos dados obtidos através da entrevista re-
alizada com a líder do grupo foi que o GETEPE surgiu no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, 
os professores sentiram a vontade de abranger seus estudos e sua formação e foram á Cuba, pois foi 
assinado um acordo com o objetivo de contribuir para a formação de professores doutores na UERN. 
Fez assim, surgir à necessidade da criação de grupos e linhas de pesquisa na Instituição. Estes gru-
pos deveriam envolver e integrar os professores que desejassem ingressar nesse curso de doutorado. 
Assim sendo, por iniciativa do prof. Raimundo Nonato junto com a professora da Faculdade de Ed-
ucação Liana e a professora Auxiliadora, surgiu o Grupo de Estudos e Pesquisas Teorias do Ensino 
e Práticas Escolares para contemplar estudos e pesquisas nas áreas de currículo e ensino. Em 2010, 
o nome do grupo passou adenomina-se Teorias do Ensino e Práticas Educativas para contemplar as 
pesquisas nos espaços não escolares também. 
Em relação aos componentes,são quatorze professores. Segundo a líder o grupo se encontra desfalca-
do, pois hoje tem quatro professores de licença. Conta ainda com dois colaboradores um deles foi o 
fundador do GETEPE Raimundo Nonato, ex professor da UERN e atualmente está em outra institu-
ição superior,que embora não esteja presente nas reuniões, participa com as produções.
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Outro professor que não está podendo participar dos encontros com o grupo por conta do dia das 
reuniões que são realizadas nas quarta é o profesor Gutemberg, pois só pode está presente na UERN 
nas quintas e sextas para ministrar suas aulas no curso de Pedagogia, o mesmo reside em Natal. 
Efetivamente são quatro professores Maria Conceição, Regina Young, Francisca Cabral e Gauthier-
Falconieri. Ao questionar sobre a importância do discente participar de um grupo de pesquisa a pro-
fessora Conceição respondeu que o grupo quando é atuante, ou seja, possui encontros sistemáticos 
e periódicos com a realização de estudos e pesquisas, possibilita ao aluno de graduação, quer seja de 
licenciatura ou bacharelado, o contato com autores e experiências que, muitas vezes, não são opor-
tunizados na sala de aula. 
O acesso, no grupo de pesquisa, a estudo de teóricos que não são vistos ou são estudados de forma 
superficial na sala de aula, possibilita a esse aluno a oportunidade de uma formação complementar. 
Além do aprofundamento teórico, a participação em grupos de pesquisa possibilita o contato com as 
questões e os problemas da pesquisa, ressaltando: só se aprende a fazer pesquisa pesquisando. E é no 
processo da aplicação dos instrumentos de pesquisa e de compilação dos dados que os alunos apren-
dem os caminhos da investigação. Além disso, a de se considerar que se o aluno deseja continuar a 
carreira acadêmica, este tipo de experiência vai contar pontos favoravelmente no currículo em caso 
de seleção. O grupo de pesquisa é, portanto, um espaço de formação que pode servir para a vida in-
teira. A participação num grupo de pesquisa pode ser envolvente e contagiante, só depende de você, 
afirma a professora entrevistada.
A seguinte questão colocada foi sobre a possibilidade da participação dos estudantes nas atividades 
e reuniões do grupo e como se dá esta participação. De acordo, com a líder Mª Conceição, os es-
tudantes podem participar. Porém, exige comprometimento. Não apenas no sentido de frequentar as 
reuniões, mas de trabalhar no que o grupo precisa e, principalmente, produzir. A participação dos 
alunos num grupo de pesquisa vai depender da dinâmica de cada grupo. Além das reuniões, o alu-
no pode participar lendo e discutindo textos, apresentando seminários, sendo bolsista de iniciação 
científica, apresentando os seus estudos e pesquisas e opinando sobre pesquisas apresentadas.
Concluiu-se queesta atividade investigativa, tem como propósito apresentar ao estudante univer-
sitário, a importância da pesquisa como recurso capaz de auxiliar na própria formação, aflorando 
incentivos de novas pesquisas relacionadas ao tema educacional, principalmente local. Aproximan-
do-os da realidade contextual e estabelecendo elos entre a universidade e a comunidade.Este trabalho 
nos possibilitou conhecer a rotina do grupo, as metodologias necessárias para o desenvolvimento 
de uma pesquisa. Podemos ver a importância de um grupo de pesquisa para os componentes e para 
universidade, a exemplo do GETEPE, que surgiu dentro do contexto de formação de novos doutores 
e procura se renovar a cada momento a partir das discussões desenvolvidas dentro da universidade. 
Entendemos que o grupo discute vários conteúdos, passando por novas tecnologias, livros didáticos, 
desenvolvimento da linguagem e formação de professores. 
PALAVRAS - CHAVE:PESQUISA; POSSIBILIDADES; EDUCAÇÃO. 
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RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA.
 1º E 2ºCICLOS: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NA-

CIONAIS – PCNS

Jéssica Nayara Soares Falcão/UERN. j-nayara@hotmail.com
Lília Kênia Galvão da Silva/UERN. Lilia-kenia@hotmail.com
Priscila Jaciara de Morais/UERN. priscilajaciara@hotmail.com

  
RESUMO: A presente comunicação surge de estudos realizados na disciplina de Língua Portuguesa 
do curso de pedagogia da faculdade de educação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN. Esta realiza discussão sobre a necessidade de ampliar conhecimentos acerca de instrumen-
tos metodológicos, para se trabalhar no ensino de língua portuguesa nos 1º e 2º ciclos. A importância 
desse trabalho está em possibilitar aos estudantes e professores, conhecimentos rentáveis no processo 
de ensino e aprendizagem. Tem como objetivo analisar o documento PCN, e utilizar recursos didáti-
cos diferenciados na aplicação de conteúdos. A metodologia utilizada para a realização deste tra-
balho foram os debates ocorridos em sala de aula, bem como a leitura, resumos e fichamentos de tex-
tos. Nos utilizamos também da análise documental dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 
(1997). Percebeu-se através deste estudo que os recursos didáticos são importantes no processo de 
ensino aprendizagem, para as escolas, esses instrumentos estão para auxiliar o professor no desen-
volver da aula, proporcionando aos alunos uma aprendizagem eficaz. Desta forma muitos são os re-
cursos sugeridos pelo documento sendo utilizados em diversas salas de aulas como: textos diversos, 
músicas, vídeos, multimídias, jogos, imagens, dentre outros. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
estão presentes nas escolas e nas universidades, o acesso a esses, possibilitou aos professores e alunos 
o estudo e análise para justificar a metodologia utilizada nos espaços escolares, principalmente quan-
do se pretende alcançar resultados com a utilização de recursos didáticos. 
PALAVRAS- CHAVE: ALUNO; RECURSOS DIDÁTICOS; APRENDIZAGEM.
INTRUDUÇÃO

A utilização dos recursos didáticos é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma 
prática docente eficaz. Com base no exposto e através de estudos realizados em sala de aula na Uni-
versidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, na Faculdade de Educação – FE, no curso de 
Pedagogia surgiu a necessidade de estudarmos sobre esses recursos e o que diz os Parâmetros Cur-
riculares - PCNs (1997) sobre eles.
Através de estudos e discussões ocorridas em sala de aula e da análise dos PCNs, elaborou-se esse 
estudo com o intuito de analisar o documento PCN, e utilizar recursos didáticos diferenciados na 
aplicação de conteúdos. O texto segue com dois pontos considerados relevantes: Parâmetro Curric-
ular Nacional (PCN) de Língua Portuguesa e os Recursos Didáticos no PCN de Língua Portuguesa.

PARÂMETRO CURRICULAR NACIONAL (PCN) DE LÍNGUA PORTUGUESA
Os Parâmetros Curriculares Nacionais são “manuais de orientações básicas que se prestam a orientar 
o planejamento escolar, as ações de reorganização do currículo e as reuniões com professores e pais” 
(BRASIL, 1997, p.7), cabe ao professor à adequação desses parâmetros à realidade de seus alunos e 
de suas escolas. 
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Os PCNs foram criados pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC em 1998 para ajudar ao 
professor a ampliar o horizonte de seus alunos, preparando-os para um mundo competitivo. É um 
estudo flexível, que propõe uma nova concepção curricular nacional, servindo como referencial para 
todo o território nacional e respeitando as diversidades culturais. São orientações gerais de trabalho, 
que só funcionam quando as sugestões que apresentam são adaptadas pelo professor à realidade dos 
alunos. Objetiva apontar metas de qualidade que ajudem ao aluno a enfrentar o mundo atual como 
cidadão participativo, fazendo-o reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres, num 
processo de educação permanente, onde o educando seja capaz de aprender a aprender.
A situação atual da educação no tocante ao uso da língua portuguesa apresenta desafios, já 
que, o seu uso possui um grande nível de complexidade. Os PCNs discutem o fracasso esco-
lar e acreditam que a causa disto acontecer esteja diretamente ligada a duas questões principais, 
a leitura e a escrita, e com o fracasso escolar surge a repetência, que são respostas as dificuldades 
que as instituições apresentam em ensinar a ler e escrever. Vejamos o que diz o documento:  

No ensino fundamental, o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a questão 
da leitura e da escrita. Sabe-se que os índices brasileiros de repetência nas séries iniciais — inaceitáveis 
mesmo em países muito mais pobres — estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de 
ensinar a ler e a escrever (BRASIL, 1997, p. 14).

Diante da elevação do fracasso escolar, surge a necessidade de uma reorganização do ensino da língua 
portuguesa, onde é necessária uma reforma nas metodologias utilizadas até então, sendo relevante a es-
truturação de uma nova prática pedagógica, e como reflexo desta, apresenta-se uma educação de níveis 
mais qualitativos. 

OS RECURSOS DIDÁTICOS NO PCN DE LÍNGUA PORTUGUESA

A proposta do PCN de língua portuguesa na utilização dos recursos didáticos, consiste basicamente 
em dois aspectos: a utilização desse recurso em diferentes situações de comunicação de fato, e as ne-
cessidades colocadas pelas situações de ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva alguns fatores são 
fundamentais neste processo de aquisição de conhecimentos. São eles: os recursos áudios-visuais, as 
bibliotecas, o gravador, o vídeo, o computador e os jogos didáticos. Para a utilização desses recursos 
faz-se necessário uma pré-seleção dos materiais adequados para a sua incorporação nas aulas, sendo 
levados em consideração os objetivos a serem alcançados, bem como os conteúdos que serão explo-
rados na busca de uma aprendizagem eficaz.
 
Nos recursos didáticos destacados no PCN, está evidenciado a utilização dos áudios-visuais, apre-
sentando diversas possibilidades de trabalho em que são utilizados cartazes, slides, fotografias e ret-
roprojetores. Destaca-se também a importância de existir bibliotecas com exemplares diferenciados 
e com textos de diversos gêneros que estejam a disposição dos alunos, permitindo que os mesmos 
pratiquem e desenvolvam suas leituras.       
 O uso do gravador em sala de aula, encontra-se muito escasso, este, não é utilizado com muita fre-
quência, e ainda acredita-se que o gravador não é visto como um recurso didático útil. Apesar da es-
cassez deste, o PCN apresenta-o como instrumento bastante relevante; o gravador pode ser utilizado, 
para entrevistas e até mesmo na rádio escolar se porventura houver na instituição, praticando assim 
a linguagem oral. 
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O gravador é um recurso bastante útil nas atividades de revisão de textos orais produzidos pelos 
alunos. Ao serem gravadas leituras expressivas de textos, simulações de anúncios e programas de rádio 
e entrevistas, por exemplo, é possível 
que os alunos revisem esses textos de maneira a centrar sua atenção sobre alguns aspectos específicos 
da produção oral: a entonação, o ritmo, redundância no uso de certos termos e a organização do dis-
curso( BRASIL,1997. p. 93).

Na realidade da maioria das escolas públicas a gravação de vídeos não é muito utilizado, mas, nem 
por isso deixa de ser importante para construções de saberes e ajudar os professores em alguns mo-
mentos. O PCN apresenta algumas utilidades que o mesmo venha ter nas aulas, concluindo que o 
vídeo pode ajudar nas produções orais dos alunos, em que será analisado “tanto os aspectos linguísti-
cos como os não linguísticos da produção do discurso” (pg.93).
Na seleção dos recursos didáticos, não poderia deixar de ser mencionado o computador, uma fer-
ramenta tão utilizada nas escolas contemporâneas. O PCN diz que o mesmo pode contribuir em 
aprendizagens especificas, sobretudo na leitura. Nas edições de textos que os alunos possam vir a 
aprender a manuseá-los, nas produções de classe e publicações no ambiente interno da escola.
 Outro recurso didático de grande influência são os jogos, que apresentam-se bastante relevante, na 
construção de aprendizagens, principalmente nos primeiros ciclos, em que os alunos ainda estão na 
fase da alfabetização. Os variados jogos existentes nas escolas podem contribuir nas associações de 
conteúdos, tornando as aprendizagens mais significativas e eficazes.       
Na sociedade contemporânea é muito importante o uso adequado da língua portuguesa, ou seja, a 
escrita e a fala, porém como se sabe esta é uma língua muito complexa, com várias regras e isso req-
uer que as escolas desde o ensino fundamental priorizem essa área de conhecimento, introduzindo 
de maneira prática as orientações contidas no PCN.
 Os professores de língua portuguesa numa tentativa de favorecer a aprendizagem utilizam 
vários recursos didáticos proposto neste documento, para que os alunos compreendam e entendam 
a necessidade de aquisição desses conhecimentos. São eles: 

Textos autênticos, textos dos mais variados gêneros, textos gravados em áudio e vídeo, textos produz-
idos pelos próprios alunos, recurso audiovisuais, computador, etc. Na alfabetização inicial, alfabetos, 
crachás ou cartazes com os nomes dos alunos, caderno de textos conhecidos pela classe, pastas de 
determinados gêneros de textos, dicionários organizados pelos alunos com dificuldades ortográficas 
mais frequentes, jogos didáticos, etc. (BRASIL. 1997, Pg. 56).

A utilização destes recursos na escola, no ambiente da sala de aula tem a finalidade de instigar uma 
motivação nos alunos durante o processo de aprendizagem. Os recursos apenas auxiliam aos profes-
sores na transmissão dos conteúdos, permitindo desta forma o desenvolvimento de participação e 
interação dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os recursos didáticos, pode-se afirmar que se a aula for bem planejada, direcionada pelo 
professor, e houver a boa utilização dos recursos, obterão resultados positivos na transmissão do 
conhecimento. O PCN defende o critério de seleção dos recursos para determinada aula; qual se-
ria a função desse recurso nessa aula? Buscando um propósito elaborado pelo professor, como por 
exemplo, quero utilizar imagens para que os alunos realizem a leitura desse e assim crie um texto, 
nessa atividade o recurso ilustrativo oferece informações, conteúdos, que favorecem a capacidade 
de observação, desperta os alunos a interagirem e participar dando contribuições significativas. 
Os instrumentos pedagógicos deverão ser selecionados de acordo com um amplo requisito de extrema 
importância para os conteúdos: as necessidades dos alunos, com o tempo da aula, do ambiente onde será 
aplicada, a questão da qualidade do recurso, dentre outros.  Desta forma os recursos didáticos precisam 
ser usados com um objetivo, com uma finalidade, que beneficie tanto o ensino quanto a aprendizagem. 
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NO NÚCLEO AVANÇADO 
DE ENSINO SUPERIOR – NAESC  ( 2002-2011)
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Maria Antônia Teixeira da Costa - UERN  
  

RESUMO: Nos últimos anos, a educação superior no Oeste potiguar foi sendo interiorizada. Nesse 
sentido, vários municípios dessa região foram beneficiados com esse nível de educação. Cabe aqui 
uma questão: a educação superior oferecida pelo Núcleo Avançado de Educação Superior de Caraúbas 
- NAESC atende as preposições da LDB lei 9.394/96? Diante dessa questão, o objetivo deste artigo é 
analisar a educação superior com base nos preceitos da LDB e como este nível de ensino é oferecido 
pelo NAESC nos anos de 2002-2011. Para isso realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental 
e histórica. Como instrumento da pesquisa, recorreremos a Lei de Diretrizes e Bases nacional (lei 
9.394/96) e os documentos de que trata do texto. Além disso, entrevistamos o coordenador do Nú-
cleo. Constatamos que a educação superior oferecida pelo NAESC não apresenta muitas possibili-
dades para uma formação baseada na pesquisa e na extensão. 

PALAVRAS- CHAVE: Lei de Diretrizes e Bases;  Educação superior, Caraúbas-RN

INTRODUÇÃO
             Com o processo de interiorização da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, vários 
municípios da região Oeste Potiguar foram beneficiados com esse nível de educação, dentre estes, 
a cidade de Caraúbas. O município localizado no Estado do Rio Grande do Norte (Brasil), na mi-
crorregião da Chapada do Apodi. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) no ano 2010, sua população é de 20.000 habitantes aproximadamente. 
A cidade faz fronteira com os municípios de Apodi, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, 
Upanema, Campo Grande, Janduís, Patu e Olho-d’água Dos Borges, beneficiárias diretas da escolha 
de Caraúbas como núcleo avançado de educação superior, visto da localização privilegiada da cidade, 
que facilita o deslocamento dos estudantes destas cidades ao ensino superior. Mas podemos perceber 
e discutir uma questão: será que a educação superior oferecida pelo Núcleo Avançado de Educação 
Superior de Caraúbas- NAESC atende aos pressupostos do que diz a LDB lei 9.394/96? 
      Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental, histórica e a realização de entre-
vista com o senhor Manoel Jovanildo Fernandes, coordenador pedagógico do curso e incentivador 
da criação do núcleo de Caraúbas. Recorreremos também à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (lei 9.394/96) e dos documentos de que trata do texto.
       Esta referida Lei, promulgada em novembro de 1996, inseriu um novo conceito a educação 
básica, a qual ficou constituída pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
 
_______________________________
 Graduanda em Pedagogia – UERN /NAESC . E-mail: antoniajardilene@hotmail.com
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  Professora Doutora em Educação da UERN/Campus Central – E-mail: prof.maria.antonia@hot-
mail.com
  Professora Doutora em Educação da UERN/Campus Central – E-mail: prof.maria.antonia@hot-
mail.com
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No  NAESC não são oferecidas plenas condições de pesquisa e extensão para que os discentes possam 
usufruir dos direitos estabelecidos na lei 9.394/96. 

METODOLOGIA

                Esse trabalho surgiu durante a disciplina Política e Planejamento da Educação e Estrutura e 
Funcionamento do Ensino Básico como sugestão das professoras das referidas disciplinas. Para o de-
senvolvermos, realizamos a leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, 
especificamente os artigos que tratam do ensino superior. Elaboramos um roteiro de entrevista o qual 
contemplou algumas perguntas, dentre elas: como surgiu a educação superior em Caraúbas? O nú-
cleo de Caraúbas atende o que propõe a LDB sobre o ensino superior? Que dificuldades são vivencia-
das pelos alunos e professores? Aplicamos o roteiro de entrevista ao Coordenador do Núcleo, Senhor 
Manoel Jovanildo Fernandes. Transcrevemos a entrevista e depois analisamos a entrevista cedida. 
Fizemos uma breve relação entre o que diz o senhor Jovanildo e o que está assinalado no convênio 
assinado entre a prefeitura e a universidade e sobre o que diz a LDB no tocante ao ensino superior. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

    A Lei 9.394 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes de Bases mais popularmente conhecida no meio 
educacional como LDB, inseriu um novo conceito no que diz respeito à educação e o papel do Estado 
e da família na construção da educação e da sociedade. Quanto a isso, a nova LDB regulamenta o 
ensino, seja ele público ou privado da educação básica ao ensino superior.  
      No tocante ao ensino superior, a LDB sugere medidas que visam a estimular as criações culturais, 
o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, em diferentes áreas de formação 
profissional, incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação cientifica. Constituída sobre três precei-
tos básicos (ensino, pesquisa e extensão), a educação superior no Brasil será ministrada em institu-
ições de Ensino Superior, públicas ou privadas, objetivam o desenvolvimento tanto científico quanto 
do meio em que o homem vive.  Podemos perceber claramente esses objetivos conforme o que diz a 
LDB (1996):

Art.43. A educação superior tem por finalidade: 
I-Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; [...]
III-Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o entendimento do homem 
e do meio em que vive.

   A educação superior busca uma formação contínua para o desenvolvimento da sociedade brasileira, 
fazendo do homem um instrumento de mudança do meio. Através dele, com suas experiências, com 
sua vivencia de mundo, possibilitar a população participação nas conquistas cientificas e benefícios 
da criação cultural, promovendo assim uma relação de alteridade e reciprocidade entre a universi-
dade e a sociedade civil.
No Rio Grande do Norte uma das universidades que expandiu o ensino superior para vários municí-
pios, foi a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
 Com o processo de interiorização da UERN, a cidade de Caraúbas foi grande beneficiária desse nível 
de educação.
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De acordo com o depoimento de Jovanildo Fernandes, coordenador pedagógico do núcleo, para que 
a instituição chegasse até a cidade fez-se necessária à participação do poder público municipal rep-
resentado pelo grupo executivo da cidade composto pelo senhor prefeito Luciano Augusto da Cruz, 
pelo chefe de gabinete senhor Raimundo Naldo de Oliveira, pelos secretários municipais Jandira 
de Oliveira Cruz (educação), e Antonio Carlos Martins (finanças), pelos vereadores Edson Morais 
(Pelé), José Pessoa e Jovanildo Fernandes, pelo radialista Francileno de Góis e pelo representante do 
sindicato dos trabalhadores rurais, Sebastião Gomes da Silva. 
 No ano de 2002 foi assinado um convênio entre a prefeitura da cidade e a Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte- UERN, visando à cooperação mútua entre as partes para o bom funcionamen-
to do núcleo e também a cooperação técnica, científica e cultural da universidade. Este acordo está 
firmado e escriturado no documento oficial de criação no Núcleo Avançado de Educação Superior 
de Caraúbas- NAESC. 
 O ensino superior na cidade de Caraúbas é oferecido no turno noturno na escola municipal Josué 
de oliveira, localizada na Rua Alfredo Alves de Azevedo, s/nº-Bairro Sebastião Maltez Fernandes, 
logradouro pavimentada nas proximidades do Centro da cidade. 
A escola oferece acesso ao ensino infantil e fundamental ofertado nos turnos matutino e vespertino e 
funciona como sede para o Núcleo Avançado de Educação Superior de Caraúbas.
 Observa-se a existência de 07 (sete) salas de aula com área de cerca de 60 (sessenta) metros quadra-
dos, 01 (uma) sala de aula com área de 50 (cinquenta) metros quadrados e 04(quatro) salas de aula 
com área de 32 (trinta e dois) metros quadrados. Segundo a LBD (Art. 43 inciso III) a educação su-
perior tem por finalidade incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desen-
volvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive.
Acerca do ensino superior, o senhor Manoel Jovanildo Fernandes,  nos conta como foi o processo de 
criação do núcleo de Caraúbas, as dificuldades encontradas para a concretização do núcleo, quem 
participou deste projeto, a sua importância para a cidade de Caraúbas e Região Oeste, a relação entre 
a prefeitura municipal e a Universidade do estado do Rio grande do Norte, a relação estabelecida 
entre o núcleo e a LDB, dentre outras questões.
O entrevistado nos conta em depoimento que um aspecto para se melhorar a qualidade do ensino 
superior do NAESC seria a construção de uma sede própria, com toda a estrutura funcionando de 
uma maneira expansiva, também com laboratórios funcionando, apontando estes aspectos como 
sendo uma deficiência encontrada no núcleo. 
Depois de analisarmos a entrevista cedida, fizemos uma breve relação entre o que diz o senhor 
Jovanildo, o que está assinalado no convênio assinado entre a prefeitura e a universidade e sobre o 
que diz a LDB no tocante ao ensino superior. 
Concordamos que para a época em que foi assinado o convênio, a Escola Municipal Josué de Olivei-
ra correspondia às expectativas do convênio e também da lei.  Mas, no que se refere aos dias atuais, 
percebemos que a realidade encontrada é totalmente avessa aos anos iniciais de funcionamento do 
núcleo. 
O ex-reitor da UERN José Walter da Fonseca e o ex-prefeito da cidade Luciano Augusto da Cruz 
assinaram um convênio de parceria entre a universidade e a prefeitura que atribuía funções as duas 
instituições. Para a prefeitura ficam as seguintes responsabilidades:
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1. Selecionar pessoal de nível superior (quatro pessoas) para receber treinamento para o desen-
volvimento de tarefas de secretaria e de funcionamento da biblioteca.
2. Selecionar pessoal de nível superior ou médio (três pessoas) para o desenvolvimento das 
tarefas de sala de professor e sala de vídeo.
3. Disponibilizar auxiliares de serviços gerais e pessoal de vigilância para o turno noturno, 
podendo ser os que já fazem este trabalho no turno diurno.
4. Aquisição de equipamentos, especialmente computadores, para dotar o Núcleo de quatro 
computadores, sendo: um para a secretaria, dois para sala de estudos dos professores e um para sala 
de departamentos.
5. Contribuição da prefeitura, inclusive através de doações, para a formação do acervo bibli-
ográfico da Biblioteca do Núcleo.

 
Atualmente, somente alguns pontos acima são vistos pelos discentes do núcleo. No que diz res-
peito ao departamento de pessoal, vemos uma qualidade incontestável nos serviços prestados aos 
estudantes. Porém, quanto aos equipamentos e contribuição da prefeitura temos algumas críticas 
a serem feitas. Na biblioteca, os livros são muito antigos, sem manutenção nem reposição do ac-
ervo bibliográfico. Não é fácil pesquisar, pois só temos acesso a poucos livros e sem computadores 
a serviço dos alunos, o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Também em relação à 
biblioteca, esta só funciona no turno noturno, não sendo disponibilizada a entrada dos alunos fora 
do horário de aula. 
Para a UERN, ficam as seguintes competências:

 
1. Oferecer apoio docente para lecionar disciplinas nos cursos que serão oferecidos no NÚ-
CLEO AVANCADO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UERN;
2. Colaborar no desenvolvimento da pesquisa científica e na elaboração dos projetos didáti-
co-pedagógicos e nas atividades de extensão dos cursos oferecidos pela UERN no NÚCLEO 
AVANÇADO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, quando se fizer necessário;
3. Responsabilizar-se pela remuneração dos professores e técnicos da UERN participantes das 
atividades realizadas no NÚCLEO AVANÇADO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR;
4. Assegurar o deslocamento dos professores envolvidos na execução do objetivo deste convê-
nio até o local onde funcionará o NÚCLEO AVANÇADO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR;
5. Acompanhar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as ações pactuadas para a realização deste 
convênio ou nos termos aditivos previstos.
6. Disponibilizar os equipamentos necessários à estruturação do NÚCLEO AVANÇADO DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme anexo 1 deste convênio.

Podemos perceber que na realidade, a maioria dos estudantes do núcleo de Caraúbas só têm acesso 
ao ensino, deixando de fora atividades de pesquisa e extensão. Caso algum aluno deseje participar 
de alguma atividade de pesquisa, tem que se deslocar até o campus central, e isso é um aspecto 
negativo do ensino oferecido pelo Núcleo Avançado de Educação Superior de Caraúbas. Faltam 
também cursos de extensão para os alunos. Outra coisa, o fato de não serem disponibilizadas salas 
de laboratórios e biblioteca fora do turno noturno para pesquisa, prejudicando a qualidade do en-
sino- aprendizagem. A estrutura física encontrada na escola também é um ponto negativo. A falta 
de privacidade nos banheiros (feminino e masculino), má qualidade das carteiras, tanto dos alunos 
quanto dos professores, climatização e luminosidade das salas, cores das paredes, acústica, deficiên-
cia de tecnologias de computação; computadores, data-show, acesso a internet, também prejudicam 
e dificultam a qualidade do ensino.
 CONCLUSÃO
Consideramos o ensino como transformador da sociedade. E a universidade, um degrau mais im-
portante nessa transformação. O ser humano como transformador, crítico e consciente do mundo 
em que vive, pode ajudar a sociedade a se tornar mais humana, construtora da paz e da civilidade. 
O ser humano como transformador, crítico e consciente do mundo em que vive, pode ajudar a 
sociedade a se tornar mais humana, construtora da paz e da civilidade. Ao concluirmos esta pesqui-
sa, entendemos como o ensino superior é ofertado na cidade de Caraúbas,  apesar das qualidades 
encontradas, ainda há muito a ser feito. 
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Ao analisarmos a Lei de Diretrizes e Bases,  as competências atribuídas para o governo municipal e 
a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, percebemos as deficiências encontradas no nú-
cleo. Por fim, o ensino superior é considerado como essencial no desenvolvimento profissional do 
indivíduo e é necessário que as autoridades valorizem mais a educação.
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A BRINCADEIRA NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 
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RESUMO
Sabendo que todos tem direito a educação e ao contato com todos os tipos de conhecimento que 
nos são disponíveis e possíveis na sociedade em que vivemos, o referido artigo tem como objetivo 
principal mostrar os resultados da pesquisa experimental de estágio, onde foi colocado em prática o 
projeto interdisciplinar com o tema norteador: A Brincadeira no Processo Ensino/aprendizagem da 
Criança, visto que a escola- Conselho Comunitário Cantinho da Criança-apresentava uma grande 
carência em relação ao tema e ao trabalho da ludicidade com as crianças. Dessa forma, foi trabalhada 
a metodologia interdisciplinar, com o intuito de despertar nas crianças o interesse pelos jogos e brin-
cadeiras, que empregados em sala de aula ajudam a desenvolver sua aprendizagem, bem como suas 
aptidões e habilidades, tornando a aula mais atrativa e ao mesmo tempo mais satisfatória para o alu-
no e para o professor, além de conseguir alcançar os objetivos desejados pelo professor responsável 
pela turma de alunos. A partir dos resultados da pesquisa, percebemos que a metodologia empregada 
faz toda a diferença na educação, funcionando como uma ferramenta preciosa no desenvolvimento 
do processo de ensino/aprendizagem das crianças, e que com ela somos capazes de transformar e ate 
mudar a situação da nossa educação para um bem melhor, pois este papel cabe a nós, como futuros 
docentes que seremos.
PALAVRAS CHAVE: Aprendizagem, desenvolvimento, educação, ludicidade. 

INTRODUÇÃO
 Indubitavelmente, a escola é o espaço de aprendizagem e de diversidade, sendo o processo 
de ensino e aprendizagem aplicado de variadas formas.  Assim, para que isso ocorra plenamente é 
preciso que os docentes tenham um vasto conhecimento de conteúdos diversificados e que possam 
ser postos em prática para alcançar seus objetivos. Nessa visão entra o trabalho com a brincadeira em 
sala de aula como forma de desenvolver o aprendizado dos alunos, neste caso, voltada principalmente 
para a educação infantil.
 Como é do conhecimento de todos que a brincadeira faz parte do cotidiano das crianças, 
principalmente em seus primeiros anos, onde tudo é novo e bonito, decidiu-se por observar em loco, 
na escola conselho comunitário cantinho da criança o emprego e trabalho da mesma em suas salas 
de aula. A partir da observação pode-se ver que o uso das brincadeiras era escassa e quando feita 
era como forma de “passa tempo”. Segundo as professoras, as brincadeiras eram vistas como coisas 
secundarias e que nem mesmo tinham ideia de como poderiam incorporar em suas salas de aulas.
 Partindo do resultado da observação e do que foi dito pelas professoras decidiu-se trabalhar 
em nosso período de estagio com as mais variadas formas de brincadeiras que podem ser levadas 
pra sala de aula e que desenvolvam o aprendizado dos alunos de acordo com sua faixa etária e que 
servissem também de aporte para as professoras em sua formação, sem falar na nossa formação ini-
cial como futuros pedagogos e com nosso proposito de transmitir conhecimentos. Segue ao longo 
do texto os detalhes de nossa ação como os objetivos traçados, os métodos utilizados, os resultados 
alcançados, além das considerações finais e das referencias utilizadas como alicerce, itens esses que 
compõem a base do trabalho. 
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OBJETIVO
 Contribuir para que os alunos, bem como os professores, encontrem no brincar significado 
e gosto pelo seu mundo através das variadas formas encontradas em nosso cotidiano, para assim 
adquirirem as bases necessárias para sua vida social e reconhecer que as brincadeiras são práticas 
culturais presentes na sociedade e que sua inserção nas salas de aula pode desenvolver as múltiplas 
aprendizagens das crianças.

METODOLOGIA
 A partir da observação percebeu-se o não uso das brincadeiras em sala de aula como instru-
mento facilitador de novas e valiosas aprendizagens. Então, partindo disso, decidimos trabalhar com 
as variadas formas de brincadeiras que podem ser usadas e que pode trazer bons frutos, tanto pros 
alunos como para os próprios professores. Pesquisamos e planejamos nossa atuação voltada para o 
emprego do brincar, apoiando-se em teóricos como ALMEIDA (1995) e o RCNEI (2002). 
 Dando sequencia ao trabalho colocamos em prática aquilo que aprendemos e que pesquisan-
do. A atuação deu-se entre os dias 23/05 à 03/06 de 2011, na escola conselho comunitário cantinho 
da criança, na cidade de Patu, através de sua forma interdisciplinar, com brincadeiras e jogos em sala 
de aula, transformando assim o ambiente educativo e o tornando mais prazeroso.

RESULTADOS
 Diante da ação desempenhada em nosso período de estágio e das analises feitas durante nos-
sa docência, pode-se contabilizar bons frutos mediante nossa atuação, sendo um sucesso entre os 
professores e os alunos. Os professores se motivaram a tal ponto que passar a trabalhar diariamente 
o que foi exposto em suas salas de aula e puderam perceber uma melhora significante em suas aulas. 
E ainda se propagou entre os demais professores da escola, que se mostraram interessados em saber 
como poderiam agregar as brincadeiras às suas salas de aula e trabalhar com seus alunos de uma 
forma mais lúdica. 
Nessa visão, a atuação com crianças de até três anos de idade e o trabalho com as brincadeiras em 
sala de aula como modo de transmissão do conhecimento foi um sucesso, tendo agradado a toda a 
clientela do conselho comunitário cantinho da criança, localizado na cidade de Patu.
Têm-se também resultados satisfatórios em relação a nossa formação, que como futuro profissional 
da educação temos em nossas mãos instrumentos importantes de transformação da sociedade edu-
cacional. Ainda, temos certeza que são situações como estas que nos levam a ver que foi um trabalho 
válido e que rendeu muitos aprendizados para todos os que de forma direta ou indireta estiveram 
envolvidos nestas atividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Diante do exposto, percebemos que a educação se constitui como a base de formação edu-
cacional da criança, sendo responsável por formar seus conceitos éticos, morais, reflexivo e cultural, 
além de formar pessoas capazes de refletir seus atos. A partir disso, vemos também a grande con-
tribuição da brincadeira no processo de ensino/aprendizagem das crianças, sendo capaz de mudar 
totalmente a proposta e os resultados das aulas. . A brincadeira na educação infantil se tornou, antes 
de mais nada uma forte ferramenta de ajuda no desenvolvimento da aprendizagem, passando de uma 
atividade de simples passa tempo para uma metodologia de ensino em que os resultados são muitos 
e bastante satisfatórios tanto para professores como alunos, pois a inserção da mesma na educação 
traz bons frutos. As crianças demonstram mais interesse pelas aulas, com uma autoestima fascinante 
e uma empolgação animadora.
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Depois de tantos resultados satisfatórios, só podemos definir o estágio como uma atividade muito 
além do que só uma disciplina obrigatória pela qual devemos passar, mas como uma forma de colo-
carmos nossa fundamentação teórica em prática, além de ter ainda a possibilidade de fazermos o que 
tanto gostamos e pretendemos fazer diariamente num futuro muito próximo: transmitir o conhec-
imento que possuímos e aprender cada vez mais com o contato com o campo de estágio e com os 
profissionais que dele já fazem parte, pois a educação acontece através do contato com o outro e não 
isoladamente. Nosso estágio foi uma maravilha, podemos alcançar o que esperávamos e através da 
ludicidade repassamos todos os conteúdos planejados e temos certeza que a partir dessa experiência 
a brincadeira fará parte da sala de aula com mais intensidade e da forma certa.
Por meio deste trabalho vemos que o lúdico é muito importante na educação infantil e que os jogos, 
brincadeiras e brinquedos são importantes para as crianças; favorecendo indiscutivelmente no seu 
processo de ensino/aprendizagem. A atividade lúdica é muito importante, visto que ajuda a desen-
volve na criança a atenção, memorização e esquematização dos conteúdos abordados nas aulas, sendo 
todos esses aspectos básicos necessários para a aprendizagem acontecer e se intensificar; ressaltando 
que se continuar valorizado o trabalho com jogos, brinquedos e brincadeiras, os professores terão em 
suas mãos uma ferramenta indispensável para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. 
 Por fim, o estágio supervisionado nos ofereceu uma enorme contribuição para a nossa formação 
tanto profissional como também pessoal, pois nos faz ver melhor as capacidades e os limites de cada 
um, além de mudar nossa maneira de ver nossas instituições escolares. 
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RESUMO: Este trabalho foi resultado de um estudo acerca da construção da identidade do pedagogo 
onde nos utilizamos de autores como Silva (2008) Saviani (2007), Pimenta (2008) Gatti (1996) para 
nos dar fundamentação nesta discussão, além de refletimos sobre as nossas vivencias no “Estágio 
Supervisionado I” realizado na educação infantil, objetivando perceber como este contribui para a 
construção da nossa identidade pedagógica enquanto pedagogos em formação, nesta perspectiva es-
taremos aqui a discutir como este processo de identificação do pedagogo com a realidade a ser vivida 
por ele em meio a sua atuação no magistério contribui para tal, levando em consideração neste pro-
cesso as mudanças que vem acontecendo no campo educacional e que influenciam a construção e a 
consolidação da identidade deste profissional, mudanças estas decorrentes da demanda da sociedade 
e que vem evoluindo e crescendo ao longo da historia. Portanto, podendo então perceber a importân-
cia do estágio na construção e identificação dos futuros profissionais da educação principalmente 
daqueles que nunca tiveram contato com a sala de aula, assim o estagio não só pode como deve ser 
visto como um campo de conhecimentos que possibilita ao aluno encontrar-se na profissão, desco-
brir sua identidade pedagógica e realmente perceber se está é a profissão que quer exercer no futuro.

PALAVRAS-CHAVES: IDENTIDADE DO PEDAGOGO; ESTAGIO; FORMAÇÃO

ESTÁGIO CURRICULAR: A IDENTIDADE EM FORMAÇÃO

Muito tem se falado sobre a identidade docente, como é construída a identidade do professor? Quais 
saberes e conhecimentos necessários? Enfim de que maneira o estágio como componente curricular 
necessário nos cursos de formação de professores poderá contribuir na construção da identidade 
docente? Sabemos que a identidade do docente é construída durante sua trajetória na carreira profis-
sional como professor, porém, o estágio se caracteriza como um espaço de conhecimentos que possi-
bilita reflexão, construção das bases identitárias, as experiências vivenciadas no estágio assumem um 
papel fundamental e relevante na formação do professor, portanto o estágio curricular torna-se um 
espaço de formação. Segundo Buriolla (1999, p.10);
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“o estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida; volta-se para o de-
senvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e 
sistematicamente com essa finalidade”. (Apud, PIMENTA e LIMA, 2008, p.62).

Durante a formação docente a identidade do discente está em construção, identidade em formação, 
esta identidade é definida pelos saberes adquiridos em sala de aula e não pelas atividades docentes. 
Conforme Pimenta e Lima (2008, p. 64), “À pergunta “mas afinal, quem é você” o individuo só pode 
responder “eu estou em formação”. 
Entretanto é comum ouvirmos alunos que conclui o curso dizer que a profissão se aprende “na práti-
ca”, quando estes ingressam na vida profissional costumam dizer que na prática a teoria é outra, ou 
seja, eles não conseguem aliar a teoria adquirida em sala de aula à prática quando chegam ao espaço 
de atuação profissional. Para Pimenta e Lima (2008, p.56) se faz necessário que; “[...] a relação entre 
os saberes teóricos e os saberes práticos ocorra durante todo o percurso da formação, garantindo, in-
clusive, que os alunos aprimorem sua escolha de ser professores a partir do contato com as realidades 
de sua profissão”. 
Desta forma o estágio objetiva prepara para o trabalho docente durante o processo formativo, possi-
bilitando o contato com a realidade, vida trabalho do professor na sociedade, saber como o trabalho 
docente é encarado na sociedade permitirá o fortalecimento da identidade do aluno em formação. 
Assim afirma Pimenta e Lima (2008);
A construção e o fortalecimento da identidade e o desenvolvimento de convicções em relação à 
profissão estão ligados às condições de trabalho e ao reconhecimento e valorização conferida pela 
sociedade à categoria profissional (p. 66)

Nesse sentido é de fundamental importância o componente curricular “Estágio Supervisionado” que 
possibilita aos alunos de graduação com sua “Identidade em formação” o primeiro contato com a 
realidade da profissão docente. 

O ESTÁGIO NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PEDAGOGO: NOSSA EXPERIÊNCIA 

A nossa experiência com o Estágio Supervisionado I realizado na educação infantil nos possibilitou 
conhecer o trabalho docente, na sua pratica, além de oportunizar colocarmos na prática aquilo que 
aprendemos em sala de aula na teoria, de modo a mobilizarmos os saberes pertinentes à profissão 
docente e adquirir outros saberes experienciados na prática de sala de aula a cada dia da regência e 
da interação dentro da sala de aula com as crianças. 
O exercício da prática docente, vivida e experienciada nos permitiram “encontrar-se” dentro da 
profissão docente, além de percebemos como é gratificante e importante esta profissão, sendo que ela 
está diretamente ligada com a formação de mentes e com a construção do saber, a fim de que estes 
atuem na sociedade ativamente em busca e na consolidação de seus direitos.  
Neste sentido a construção da identidade do pedagogo não é construída sozinha; para Dubar, “o 
indivíduo nunca constrói [sua identidade] sozinho: depende tanto do julgamento dos outros como 
das suas próprias orientações e autodefinições” (apud Lima e Pimenta, 2008, p.65), muitos fatores 
podem determinar a construção e que profissional você enquanto pedagogo será; principalmente se 
levarmos em conta a desvalorização existente na sociedade referente ao professor. 
É a partir das experiências vividas no estagio que são consolidadas as opções e intenções da profissão 
que o curso (Pedagogia) se propõe legitimar por isso é tão importante a nossa identificação com o 
curso ao qual nos propusemos a fazer, pois a nossa formação também reflete na construção da nossa 
identidade enquanto pedagogo.



54

A identidade seja do pedagogo ou de qualquer outro profissional seja ele da área de educação ou não 
ela é construída e não nos é dada, é um processo de contínua construção desde a nossa formação 
dentro de um curso de nível superior até a nossa prática seja ela durante ou depois do estagio. Então:

Eles se identificam a partir de seu trabalho de ensinar. O que justifica este trabalho é a responsabilidade 
de ter garantir a transmissão e a perpetuação da própria experiência humana consubstanciada em um 
determinado tipo de cultura.  Os professores são os construtores das vias pelas quais as experiências 
são traduzidas em conhecimentos estruturados e organizados circulam interpessoas e intergerações. 
(Gatti, 1996, p.89)

Assim a nossa experiência com o Estágio Supervisionado I nos possibilitou desenvolver um novo 
olhar para a profissão Pedagogo e principalmente para o curso Pedagogia, estes hoje visto como lócus 
de libertação e reflexão acerca dos entraves, contradições e conquistas presente no campo educacion-
al.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O estágio como prática da atividade docente não só pode, mas deve ser considerado como campo 
de aprendizagem da profissão docente, nos permitindo construir nossos saberes a partir de nossa 
experiência dentro de sala de aula, mas não em condição de aluno e sim de educador. Como já dito 
anteriormente o estágio pedagógico proporciona o contato direto com a realidade da profissão po-
dendo nos esclarecer sobre a nossa opção profissional, tendendo a reforçá-la, mas podendo também 
acontecer o contrario; este ainda pode ser visto como o momento – chave para a consolidação da 
identidade pedagógica.
O estágio, neste sentido deve superar a dicotomia entre Teoria e Prática, uma vez que este por muito 
tempo foi utilizado como um recurso separatista entre um ou outro, ou seja, o estágio era visto ap-
enas como campo de prática docente e não como um campo que pudesse possibilitar ao estagiário a 
construção do conhecimento sobre a profissão.
Portanto o estágio levando em consideração nossa experiência enquanto estagiárias nos permitiu 
fortalecer os vínculos referentes à nossa identidade com o curso e conseqüentemente para a nossa 
identidade enquanto futuras pedagogas o que nos permitiu momentos de reflexões acerca de fatos 
e situações dentro do campo educacional do qual não tínhamos conhecimentos e principalmente 
articularmos de fato a teoria com a prática e vice-versa e cada nova experiência e vivência no estagio 
nos permitiu adquirir novos saberes.
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RESUMO
O presente trabalho pretende descrever as percepções dos alunos acerca da contribuição do está-
gio supervisionado III em espaços não-escolares para a formação inicial do curso de Pedagogia da 
UERN/Campus Central. A pesquisa foi realizada através de estudos teóricos fundamentados em 
Gohn (2010), (Libâneo, 2010), Brandão (2007), e de uma análise documental da Proposta Pedagógica 
do Curso de Pedagogia da UERN (2007), LDB (1996) e as Diretrizes Nacional para o curso de licen-
ciatura em Pedagogia (2006). Realizou-se uma análise dos escritos dos discentes durante a disciplina 
de estágio III, atribuindo a pesquisa um caráter analítico e descritivo, de cunho qualitativo. Eviden-
cia-se a partir dos resultados que as discussões ainda estão insipientes no processo de formação ini-
cial na instituição formadora e, que a abordagem da temática acontece com maior ênfase apenas na 
disciplina de estágio. Sendo atribuída à essa vivência, um esclarecimento acerca desses novos campos 
de atuação do pedagogo e a possibilidade da práxis educativa no curso almejando esta formação. 
Constatou-se a necessidade de ampliação das discussões teórica-práticas no processo de formação 
inicial para a atuação em espaços não-escolares, mas percebe-se que os dados ainda são insuficientes, 
pois esta pesquisa ainda encontra-se em fase inicial.

 PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial; Estágio; Espaços não escolares.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta estudos e reflexões acerca da formação inicial no curso de Pedagogia/UERN 
para atuação do pedagogo em espaços não-escolares, enfocando as percepções dos discentes matric-
ulados no componente curricular Estágio Supervisionado III  acerca do perfil profissional do peda-
gogo observado durante o período de estágio. O interesse pela temática surge das mudanças ocorri-
das na sociedade contemporânea, onde o desenfreado desenvolvimento científico e tecnológico, nas 
últimas décadas, tem influenciado diretamente a educação e o conhecimento, fazendo-os assumir 
novas formas. 
Neste cenário, a tarefa do pedagogo na sociedade também tem se modificado e um raio de atuação, 
cada vez maior, tem se aberto para este profissional da educação, ampliando as suas competências e, 
consequentemente, a sua função. 
Considerando-se como pano de fundo a realidade local, mais necessariamente, o profissional forma-
do na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/ Campus Central, surgiu o interesse 
em saber quais são as percepções dos alunos acerca da atuação do pedagogo em espaços não-esco-
lares? Como a formação inicial tem contribuído para esses novos campos de atuação? Qual a con-
tribuição do estágio III para esta nova formação?
A partir dos procedimentos metodológicos realizados nesta pesquisa, constituiu-se a seguinte estru-
turação para o trabalho: o estágio na formação inicial do pedagogo, novas diretrizes de atuação e per-
cepções dos discentes acerca da formação inicial para a atuação em espaços não escolares, finalizando 
com as considerações e reflexões levantadas sobre o tema pesquisado.
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METODOLOGIA 

A sistemática desta pesquisa consiste num levantamento bibliográfico sobre a formação do pedago-
go para a atuação em espaços não escolares e da análise de documentos oficiais, como: as Diretrizes 
Nacionais para os Cursos de Licenciatura em Pedagogia, o Projeto Pedagógico do curso de Pedago-
gia-UERN e a Lei de Diretrizes e Base para Educação, num primeiro momento. No segundo momen-
to, a análise das percepções dos alunos matriculados no componente curricular Estágio Supervisio-
nado III a partir de suas produções no desenvolvimento da disciplina, durante o semestre letivo de 
2011.1, sendo concluída com uma descrição analítica dos estudos realizados e dados apresentados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO CONTEXTO ATUAL DA SOCIEDADE.

A formação inicial do pedagogo é tema de grandes discussões, considerando que a importância deste 
profissional para educação é bastante significativa, uma vez que a educação está intrinsecamente 
relacionada às ações cotidianamente desenvolvidas pelos indivíduos, em variadas situações no mais 
diferentes espaços.
A escola consiste num espaço propício ao desenvolvimento dos processos educativos, mas não existe 
uma única forma ou modelo de educação e nem a escola representa o único e melhor lugar para que 
a educação aconteça; “o ensino escolar não é a sua única prática e o professor-profissional não é seu 
único praticante.” Brandão (2007).
Assim, o atual contexto nos permite visualizar a atuação do pedagogo ultrapassando os muros das 
escolas e, inserindo-se em espaços diversificados, tais como: igrejas, hospitais, museus, empresas, 
ONGs, em ações de promoção social, dentre outros, que objetivam além da interação educativo, a 
inserção social dos indivíduos na sociedade. Demonstrando que a ação educativa se faz presente nos 
diversos setores sociais e que a formação ampliada do pedagogo nas áreas das ciências humanas per-
mite a esse profissional desenvolver uma proposta de educação emancipadora, capaz de refletir sobre 
as questões que envolvem a educação, caminhando no sentido contrário a uma prática reforçadora 
da hegemonia do capital.
Para isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e Licen-
ciatura a partir de 2006, vem assinalando a importância e a necessidade dos cursos de Pedagogia em 
formar educadores para aturarem também nos espaços não escolares, desenvolvendo ações fora do 
âmbito formal, possibilitando uma atuação em diversos ambientes de trabalho, atendendo às exigên-
cias da sociedade contemporânea, como institui o Art. 5º parágrafo IV:

“O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, 
na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diver-
so níveis e modalidades no processo educativo.” (BRASIL, 2006 p.2)

Nessa discussão, exige-se que se coloque em priori nos cursos de pedagogia uma formação acadêmi-
ca que contemple os espaços não escolares, capacitando ao futuro pedagogo uma formação que pos-
sibilite a sua atuação tanto na escola como fora dela. Uma vez que a área de conhecimento da Pedago-
gia permeia o campo social, cultural, político, empresarial, hospitalar e escolar, desenvolvendo ações 
ímpares em cada contexto.
Atribuindo ao perfil profissional uma função de mediador entre os indivíduos e as possibilidades 
de mudanças, tanto no aspecto comportamental, quanto cognitivo, buscando a formação de uma 
personalidade mais humana e social, rumo ao exercício da cidadania. Pois para Gohn (2010, p. 58):
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A cidadania ativa requer a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas 
da história de seu tempo. A educação entra neste processo de formação como direito humano, para 
o desenvolvimento do ser humano.

Nesta perspectiva, a proposta pedagógica para o curso de Pedagogia da UERN  inclui na sua matriz 
curricular: 

“a proposta do Estágio Supervisionado em espaços educativos não-escolares para os alunos do Curso 
de Pedagogia da UERN remete inicialmente ao estudo diagnóstico relativo às demandas presentes no 
mercado de trabalho local, com o propósito de estabelecermos uma proposta de atuação profissional, 
condizente com a realidade.”2007,  p. 57

Assim, com o desenvolvimento deste componente curricular almeja-se propiciar “aportes teóricos 
para a atuação supervisionada dos futuros pedagogos”, ampliando a experiência profissional do for-
mando através da investigação/inserção em diferentes campos de atuação do pedagogo, aprofundando 
e/ou ressignificando conceitos e práticas inerentes ao trabalho pedagógico.
Diante das observações supracitadas o estágio supervisionado III, consiste para os discentes como o 
espaço para o aprofundamento teórico e prático sobre a atuação do pedagogo em espaços não-esco-
lares, sendo ressaltado por eles nos relatórios da disciplina que: 

“O trabalho oportunizou a cada um dos alunos um aprendizado de grande importância para o nosso 
processo de formação, pois foi possível que houvesse a relação entre teoria e prática de modo que foi 
conferido que a  atuação do pedagogo em espaço não-escolar, é algo que não está sendo reconhecido 
apenas teoricamente, mas na prática, mesmo sendo um campo novo de atuação, como foi constatado 
por cada um de nós.” 

No entanto, ressalta-se que esta discussão ainda é incipiente no curso de Pedagogia da UERN/Cam-
pus Central, tendo em vista que o próprio estágio ainda encontra-se num processo de análise e re-
flexão sobre o campo de atuação do pedagogo no município de Mossoró-RN e, consequentemente no 
processo de formação inicial deste profissional.

CONCLUSÃO

Diante do presente estudo, percebe-se a importância em discutir a formação inicial do pedagogo, 
tendo em vista que esta formação para os espaços não escolares ainda é recente no âmbito da facul-
dade de Educação da UERN, ocorrendo ainda, uma discussão muito tímida por parte dos próprios 
docentes e discentes da instituição.
Constatando-se a urgente necessidade de ampliar o estudo e as discussões sobre esta temática, as 
informações apresentadas aqui são apenas amostras, pois esta pesquisa encontra-se em andamento 
e será mais aprofundada no meu projeto de mestrado em educação, de forma a contribuir com esta 
formação inicial.

REFERÊNCIAS
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 2007.
BRASIL, LEI Nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.
FERREIRA, Naura S. Carapeto. Diretrizes Curriculares para o curso de pedagogia no Brasil: a 
gestão da educação como gérmen da formação. Revista Educação e Sociedade, v.27 n. 97 p. 1341-
1358, set./dez. 2006. Disponível em: www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 05 de julho de 2012. (artigo) 

_______________________________ 
Relato de um aluno a partir da experiência do estagio supervisionado III.



58

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento 
de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010. – (Coleções questões da nossa época; v.1)
______. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativismo no terceiro 
setor. 5ª Ed. – São Paulo: Cortez, 2011. – (Coleção questões da nossa época; v.26).
LIBANEO, Jose Carlos. Pedagogia e pegagogos, para que?. 12. Ed. – São Paulo, Cortez, 2010.
Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, 2007.
TRILLA, Jaume; GHANEM, Elie; ARANTES, Valéria Amorim (org.). Educação formal e não for-
mal. – São Paulo: Summus, 2008. – (Coleção pontos e contrapontos).



59

A IMPORTÂNCIA DA RECREAÇÃO COMO PRÁTICA EDUCATIVA

Maria de Fátima de Souza Macêdo - UERN 
Rosilene Barbosa de Souza - UERN 
Sellyanne Cristina da Silva - UERN 
Valdenúzia de Brito Rodrigues - UERN 
Helena Perpetua de Aguiar Ferreira - UERN 

RESUMO 
Este trabalho consiste na apresentação de experiências e aprendizagens que desenvolvemos através 
do Estágio Supervisionado III com o foco no espaço não escolar realizado na APAE  de Assu/RN. 
Salientando que estar em outros contextos fora dos muros da escola é compreender a educação não 
formal e de que forma vem se estruturando e se organizando esses espaços. O estudo teve pesquisa 
qualitativa de caráter etnográfico. A recreação, os jogos e as brincadeiras foram elementos nortea-
dores percebidos em todas as atividades observadas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor 
e social dos alunos atendidos.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Espaço não escolar; Lúdico. 
INTRODUÇÃO
A formação para docência, o Estágio Supervisionado é um dos fatores que permeiam o percurso 
trilhado por um pedagogo, pois é a base inicial para arraigar a prática em diferentes segmentos de 
sua profissão, sendo que na Universidade do Rio Grande do Norte – UERN o Estágio III pode ser 
desenvolvido em espaços escolares e não escolares. 
Compreendemos por espaço não escolar o local onde há educação não formal. Segun-
do Gohn (2010) tendo como característica aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 
processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coleti-
vas nos cotidianos: ONGs, hospitais, empresas, associações, igrejas, dentre outros, sendo que 
encontra-se sistematização, planejamento, objetivos educativos e organização pedagógica.   
Neste sentido, a APAE de Assu “Centro de Educação e Arte Maria Cristina Dantas”, uma instituição 
não governamental, desenvolve um trabalho voltado para pessoas portadoras de Down e pessoas 
com limitações tanto físicas, psicológicas e de dificuldades de aprendizagens. Esta dispõe de um tra-
balho dividido em dois setores: o setor de atendimento educacional especializado e o setor de progra-
mas específicos. O primeiro setor é o que apresenta um déficit na realização de atividades recreativas 
que possam atender a demanda dos frequentadores, isto é, há a necessidade de se trabalhar com mais 
frequência jogos e brincadeiras educativas e recreativas.
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Neste sentido, a APAE de Assu “Centro de Educação e Arte Maria Cristina Dantas”, uma instituição 
não governamental, desenvolve um trabalho voltado para pessoas portadoras de Down e pessoas 
com limitações tanto físicas, psicológicas e de dificuldades de aprendizagens. Esta dispõe de um tra-
balho dividido em dois setores: o setor de atendimento educacional especializado e o setor de progra-
mas específicos. O primeiro setor é o que apresenta um déficit na realização de atividades recreativas 
que possam atender a demanda dos frequentadores, isto é, há a necessidade de se trabalhar com mais 
frequência jogos e brincadeiras educativas e recreativas.
De acordo com Rizzi & Haydt (2002) trazem que desde o século XVIII com Rosseau e Pestalozzi os 
jogos e as brincadeiras são de fundamental importância para o desenvolvimento do ser humano e 
servem de instrumento formativo, pois estimulam o corpo, os sentidos e as aptidões, além de prepa-
rar para a vida em comum e para as relações sociais.  Para Martins (2009) o brincar se estabelece 
como um plano mediador entre a realidade interna e externa, entre a criatividade inicial e a per-
cepção objetiva. Ou seja, o brincar não é só um facilitador ou um recurso pedagógico, mas é essencial 
no desenvolvimento social, motor, emocional e cognitivo.
Partindo dessa ideia, o estudo objetiva apresentar a análise realizada durante a observação, uma 
das etapas das atividades do Estágio Supervisionado III realizadas na Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE – Centro de Educação e Arte Maria Cristina Dantas de Assu/RN, onde 
percebemos a carência de atividades que proponha a relação do brincar – prazer – aprender que 
acreditamos fortalecer efetivamente as práticas educacionais especializadas dos profissionais que at-
uam nesta instituição.
Como objetivo geral a compreensão das ações profissionais neste espaço não formal e da realização 
de atividades dos alunos da APAE, depois realização de oficinas pedagógicas com foco no lúdico, 
elaborando jogos e brincadeiras pedagógicos. Para tanto, priorizamos o trabalho em equipe com os 
profissionais da instituição, dando suporte teórico (textos), prático (como fazer) para a elaboração 
das atividades.
VIVENCIANDO CONTEXTOS ALéM DOS MUROS ESCOLARES
As oficinas oferecidas aos profissionais da APAE/Assu proporcionaram maiores ações acerca da in-
clusão da pessoa com deficiência, pois a partir de seu desenvolvimento, não somente os professores 
envolvidos, bem como os frequentadores, pais e voluntários enfatizaram a importância da inclusão 
no meio social como um todo, sendo que o lúdico, brincadeiras, jogos, são essenciais nesse processo, 
uma vez que auxiliam no processo de desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial, dentre outros.
De acordo com Ramos (2006), existe uma implicação na aceitação das pessoas com deficiência na 
sociedade, falta valorização e respeito pela diversidade de ambas, em todas as suas finalidades sociais. 
Com isso, para Sassaki (2002) seria necessário conceituar a inclusão social como o processo pelo qual 
a sociedade tem de ajustar-se para poder incluir em suas normas sociais estas pessoas, e ao mesmo 
tempo, prepará-las para desenvolver seus papéis na sociedade. Ainda assim, Clemente Filho (1996) 
diz que a inclusão de todas as pessoas com deficiência só será exercida de maneira eficiente quando a 
sociedade for modificada, por meio do entendimento que a mesma precisa para ser capaz de atender 
as necessidades de seus indivíduos. 
Nesta perspectiva de inclusão, as ações desenvolvidas em conjunto com os profissionais da APAE/
Assu a partir do lúdico, jogos e brincadeiras e a recreação complementaram as demais oferecidas 
diariamente, as quais corresponderam ao estímulo da cooperação, coletividade, e, sobretudo de in-
clusão da pessoa com deficiência. Machado & Melo apud Oliveira ao analisarem as perspectivas dos 
jogos e brincadeiras no processo de desenvolvimento e aprendizagem do ser humano dizem que: 

[...] a ligação existente entre os jogos e as brincadeiras, auxiliam na motricidade, no desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social. Seja brincando ou jogando, a criança é capaz de dispor o mundo que a cerca, 
adquirindo por meio destas atividades, conhecimentos, dados e valores (OLIVEIRA, 2010, p. 02)
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Assim sendo, as atividades desenvolvidas pelos professores da APAE/Assu, utilizando a recreação 
como um elemento complementar, passou a ser essencial no desenvolvimento das atividades de en-
sino e aprendizagem oferecidas na instituição, pois segundo Martins (2009) “as atividades lúdicas, 
desde muitos séculos, integram-se ao cotidiano das pessoas sob várias formas, sejam elas individuais 
ou coletivas (p. 20)”. 
O trabalho em equipe foi organizado, envolvendo trocas de experiências e aprendizagens diante da 
realidade encontrada, entre os profissionais e frequentadores da APAE de Assu/RN envolvendo as 
múltiplas deficiências. As atividades foram elaboradas em grande parte com material reciclado, de 
fácil acesso e fáceis de fazer, bem como de utilizar. Isso fez com que os profissionais da instituição 
aprendessem a manuseá-los e auxiliassem os frequentadores a aprender formas novas de descon-
tração, diversão, como também o conhecimento dos limites do próprio corpo de acordo com a de-
ficiência, o desenvolvimento do trabalho em grupo e a coletividade. Esta prática do Estágio Super-
visionado III em um espaço não escolar nos proporcionou saberes que vão além daqueles restritos 
a sala de aula, uma vez que o trabalho com pessoas com deficiência nos fez valorizar cada vez a am-
plitude da profissão de pedagogo e, sobretudo o seu exercício enquanto mediador de conhecimento.
 
CONCLUSÕES FINAIS
A prática de Estágio Supervisionado III na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/
Assu, com a proposta de ir além da recreação voltada para a atuação dos profissionais na referida in-
stituição, bem como o trabalho direto para com os frequentadores, foi bastante significativa enquanto 
prática social do pedagogo, pois evidenciou um trabalho em equipe, com expectativas de oferecer 
melhores condições de aprendizagem, lazer, conhecimento, diversão e, sobretudo de contribuição 
para melhores condições na vida de pessoas com deficiência.
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RESUMO
Este estudo emerge a partir de experiências de estágio em espaços não escolares vivenciadas no curso 
de pedagogia de duas Universidades: uma pública (UERN) e outra privada (UVA). Esta pesquisa 
é de cunho analítico e descritivo, com enfoque qualitativo, pois segundo Richardson (2010), car-
acteriza-se por pesquisa qualitativa a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 
das características situacionais apresentadas pelos sujeitos da pesquisa. O pano de fundo para nossa 
análise está apoiado nas discussões de Gohn (2010), (Libâneo, 2010), Brandão (2007), numa perspec-
tiva de valorização dos processos de construção do conhecimento, em espaços variados de vivências 
pessoais e profissionais. Essas vivências aproximam professores e estudantes destas universidades 
que imersos em uma experiência que os leva a uma relação direta e imediata com as circunstân-
cias de espaços não escolares, experimentam deslocamentos nos modos de viver e fazer que per-
mitem repensar sua atuação enquanto profissional da educação que vai além da própria docência. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO; ESPAÇOS NÃO ESCOLARES; AUTONARRATIVAS.
 

INTRODUÇÃO
A educação está presente nas relações entre os indivíduos desde os tempos mais remotos, intrinse-
camente relacionados às ações desenvolvidas em seu cotidiano. Nesta perspectiva, a família seguida 
pela escola, historicamente, foram consideradas as principais responsáveis pela educação, sendo esta 
afirmativa desmistificada pelas transformações e novas exigências educacionais ocorridas na socie-
dade contemporânea.
Assim, o atual contexto nos permite visualizar a atuação do pedagogo ultrapassando os muros das 
escolas e, inserindo-se em espaços diversificados, tais como: igrejas, hospitais, museus, empresas, 
ONGs, em ações de promoção social, dentre outros, que objetivam além da interação educativa, a 
inserção social dos indivíduos na sociedade. 
Essa ampliação no campo de atuação do pedagogo incita uma crise na sua formação inicial, antes 
limitada à docência, pois em virtude das necessidades formativas que emanam das atuais Diretrizes 
Curriculares do Curso de Pedagogia, são exigidas novas competências e habilidades, ou seja, uma 
formação que possibilite além do exercício da docência, à gestão dos processos educativos, à pesqui-
sa e à construção do conhecimento que envolve todo o contexto educacional, capacitando a reflexão 
crítica sobre todos esses aspectos e articulando-os com os diferentes contextos sociais.
 
METODOLOGIA
Utilizamos como metodologia as práticas vivenciadas nos estágios em espaços não escolares onde os 
estudantes de pedagogia puderam experimentar novas possibilidades de atuação de maneira crítica, 
reflexiva e analítica.
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. A realização da pesquisa é de cunho qualitativo com ênfase na observação e participação nos pro-
cessos formativos de estágio em diversos espaços não escolares, como hospitais, abrigos, institutos, 
gerência executiva de educação e outras instituições governamentais e não governamentais. Após 
o desenvolvimento das atividades, um estudo reflexivo compõe o referencial das vivências e recon-
struções de práticas profissionais que vão além da docência proposta no curso de pedagogia.

REFERENCIAL TEÓRICO 
ESTÁGIO EM ESPAÇO NÃO ESCOLAR: CONTEXTO HISTÓRICO
A educação consiste em algo inerente ao ser humano, pois é por meio desta que o individuo tem a 
capacidade de se desenvolver e transformar a sociedade através do processo de socialização. A edu-
cação, desta forma, assume a função de orientá-los para o convívio com outras pessoas.
Brandão (2007, p 43) aponta que na Grécia Antiga os pedagogos não eram apenas escravos – condu-
tor de crianças e/ou transmissor de saberes, mas de fato um educador:

Eles conviviam com a criança e o adolescente e, mais do que os pais, faziam a educação dos preceitos e 
das crenças da cultura da polis. O pedagogo era o educador por cujas mãos a criança grega atravessava 
os anos a caminho da escola, por caminhos da vida.

Historicamente, a pedagogia e toda base de seu discurso teórico surge como fruto da modernidade, 
achando-se ligada a acontecimentos que cruciais como a Reforma, Iluminismo, a Revolução France-
sa, a Industrialização e ideias como a natureza humana universal, isto é, a emancipação humana pela 
razão (Libâneo, 2010).
Já em meados da segunda metade do século XVIII, um conjunto de interrogativas inscreve-se num 
movimento de secularização e de estatização do ensino (Nóvoa, 1999), período em começa a se dis-
cutir a gênese da profissão de professor, o corpo de saberes e de técnicas, um conjunto de normas e 
de valores específicos da profissão. No Brasil, a profissionalização do pedagogo ocorreu na década de 
1930 com a criação do curso de Pedagogia, e historicamente teve como missão formar profissionais 
para na educação formal em instituições de ensino. A Pedagogia era considerada como a arte da 
docência e o pedagogo, um mero técnico executor.
Para Libâneo (2010, p. 43) “[...] a Pedagogia existe desde que houve a necessidade de cuidar de cri-
anças e de promover sua inserção num contexto social.” Induzindo ao Pedagogo apenas ensinar as 
crianças sobre a vida.
Entretanto, com o advento do capitalismo e dos avanços tecnológicos, as transformações que ocor-
rem em nossa sociedade, política, econômica e social, revela a necessidade de um profissional com 
formação em pedagogia que o habilite para atuar em contextos diferentes do espaço escolar, capaz 
de refletir e discutir sobre as questões da educação como área do conhecimento permeada de espe-
cificidades.
Entende-se que é necessária a ampliação da ideia de que o curso de pedagogia prepara profissionais 
apenas para o exercício da docência dos anos iniciais do ensino fundamental, pois a própria Lei de 
Diretrizes e Base para Educação amplia esse raio de atuação para o pedagogo (art. 1º, LDBN, 1996). 
Libâneo (2010) ainda afirma que “a base do curso de pedagogia não pode ser a docência”, pois “todo 
trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é docente. Um profes-
sor é um pedagogo, porém nem todo pedagogo necessariamente deverá ser um professor”. Nessa 
perspectiva é preciso considerar que a educação se faz no meio social por meio da interação entre os 
indivíduos, como um processo de construção permanente e são nestas relações, que percebemos que 
o pedagogo pode atuar em diversos espaços, e não só no ambiente escolar, enquanto docente.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
AUTONARRATIVAS DE ALUNOS DE PEDAGOGIA
A ação educativa se faz presente nos diversos setores sociais e a formação ampliada do pedagogo nas 
áreas das ciências humanas deve possibilitar esse profissional desenvolver uma proposta de educação 
emancipadora, capaz de refletir sobre as questões que envolvem a educação, não só na docência, mas 
caminhando no sentido contrário a uma prática reforçadora da hegemonia do capital. 
Para demonstrar a importância dessa formação ampliada organizamos excertos das autonarrativas 
de alunos , imersos nas experiências de estágio em ambientes não escolares.

O Estágio me proporcionou uma vivência muito rica em outros espaços de atuação. Antes achava que 
o Pedagogo só podia atuar no campo educacional e hoje, depois deste espaço fiquei mais feliz já que, 
na verdade não me identifico com a rotina de escola. Excerto nº 1 - Autonarrativa do aluno A durante 
Estágio Supervisionado III - UVA, agosto, 2011.
Viver outra experiência foi importante para ajudar minha decisão. Antes estava insegura em relação à 
docência, mas agora tenho certeza que quero ser professora. Excerto nº 2. - Autonarrativa do aluno B 
durante Estágio Supervisionado III - UVA, agosto, 2011.
 O bom do estágio é que amplia o conhecimento construído nos espaços de formação na universidade. 
Ele antecipa uma experiência profissional e nos dá segurança para o que nos aguarda após concluir 
o curso de Pedagogia. Excerto nº 3. - Autonarrativa do aluno C durante Estágio Supervisionado III - 
UVA, agosto, 2011.
Estagiar em espaços não-escolares nos traz a perspectiva de que o curso de Pedagogia não está dire-
cionado apenas para a docência. Isso é muito gratificante para mim , pois sempre sonhei com essa 
oportunidade . Excerto nº 4. - Autonarrativa do aluno D  durante Estágio Supervisionado III- UVA, 
agosto, 2011.
O estágio nestes espaços não-escolares nos possibilita um outra relação com o conhecimento além 
de outras vivência com profissionais de outras áreas. Traz algo novo para quem só achava que podia  
atuar nas escolas. Excerto nº 5. - Autonarrativa do aluno E  durante Estágio Supervisionado III - UVA, 
agosto, 2011.
A experiência nos espaços não-escolares ampliou para mim a importância do papel do Pedagogo em 
outros campos de atuação contrários a escola. Excerto nº 6. - Autonarrativa do aluno F durante Estágio 
Supervisionado III - UERN, março, 2012.
 Realizar este estágio em espaço não-escolar foi de extrema relevância para a nossa formação como 
futuras pedagogas, pois nos mostrou o outro lado da profissão até então desconhecida, visto que, os 
outros estágios foram realizados apenas em espaço escolar. Excerto nº 7. - Autonarrativa do aluno G  
durante Estágio Supervisionado III - UERN, março, 2012.
 O estágio supervisionado III funcionou como uma atividade que proporcionou o contato com ele-
mentos da prática do Pedagogo não-escolar, tornando-se objetos de reflexão, de discussão, propiciando 
um conhecimento ampliado dos espaços no qual poderemos atuar. Excerto nº 8. - Autonarrativa do 
aluno H durante Estágio Supervisionado III - UERN, março, 2012.
O estágio supervisionado III ocorreu num espaço não-escolar, distanciando-se totalmente de nossas 
experiências vivenciadas anteriormente, onde nos é dada a oportunidade de conhecermos o trabalho 
desenvolvido pelo pedagogo fora da sala de aula, a forma como este intervém, por meio de ações 
educativas num espaço que se diferencia do sistema educacional institucionalizado. Excerto nº 9. - Au-
tonarrativa do aluno K  durante Estágio Supervisionado III - UERN, março, 2012.
O estágio supervisionado III ocorreu num espaço não-escolar, distanciando-se totalmente de nossas 
experiências vivenciadas anteriormente, onde nos é dada a oportunidade de conhecermos o trabalho 
desenvolvido pelo pedagogo fora da sala de aula, a forma como este intervém, por meio de ações 
educativas num espaço que se diferencia do sistema educacional institucionalizado. Excerto nº 9. - Au-
tonarrativa do aluno K  durante Estágio Supervisionado III - UERN, março, 2012.

As autonarrativas dos alunos nos aproximam de uma dimensão dinâmica do papel do pedagogo. A 
imagem deste profissional antes vinculada apenas aos espaços escolares se reconstrói nas tessituras 
com outros sujeitos, tão visível  na articulação desse novo cenário educativo que se configuram na 
UERN, na UVA e,  na vivência dos alunos licenciandos  em novos universos de ampliação da práxis 
pedagógica.
São novas as atividades educacionais que ultrapassam o domínio escolar. E, nesse sentido, não te-
mos como intenção a recusa em relação às funções do pedagogo nos espaços escolares, ao contrário 
almejamos ampliar a significação deste profissional em outros campos de atuação. 
_______________________________ 
Os nomes dos estudantes são indicados por letras do alfabeto, de modo que as identidades dos 
sujeitos fiquem preservadas. 
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Nossas ideias encontram apoio no recorte das narrativas dos estagiários e nas quais vamos perceben-
do a desconstrução de paradigmas excludentes onde o pedagogo fica limitado aos  muros escolares. 
As falas dos sujeitos vão sinalizando diretrizes para o projeto de curso de pedagogia, para o projeto 
de Universidade ao mesmo tempo, que ampliam outros campos de atuação para os formandos nos 
cursos de Pedagogia.

CONCLUSÃO
Na perspectiva das narrativas que emergem nas interações entre os alunos imersos numa atividades 
de estágio vamos percebendo os deslocamentos vivenciados nessa experiência, numa relação conec-
tiva entre teoria e prática. São dizeres que permitem pensar num redimensionar o currículo do curso 
de pedagogia no embalo das transformações advindas da contemporaneidade.
Considerando que a dinamicidade no contexto socioeconômico vem contribuindo com o surgimen-
to de novos espaços de atuação do Pedagogo, o estágio em espaços não escolares contribui com as 
universidades, dando ênfase a um repensar,   reconhecer e viabilizar fazeres que norteiem a formação 
do pedagogo consistente com a vida. 
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AMPLIANDO CONHECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ATUAÇÃO 
DO PEDAGOGO NO ESPAÇO NÃO ESCOLAR

Kátia Dayana de A. Azevedo – UERN¹
Larissa Kamala Duavy Aires – UERN² 
Letúzia  Moreira Domingos de S.  Nobre– UERN³  
Meiry Lúcia Meneses de S. Oliveira – UERN4
Regina Santos Young - UERN5

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo relatar todo o processo de construção da prática pedagógica de-
senvolvida durante o Estágio Supervisionado III em Espaço Não-Escolar, do curso de pedagogia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, orientado pelas professoras Regina Santos 
Young e Francisca Glaudionora da Silveira, na Instituição Particular Microlins de Mossoró-RN. O 
estágio é uma oportunidade necessária para a formação de um profissional que almeja entrar no mer-
cado de trabalho, e para a sua futura atuação foi necessário à teoria e prática durante a formação pro-
pondo o desenvolvimento das habilidades e competências tão necessárias pra qualquer profissional 
em especial, o pedagogo. Dessa forma, a formação inicial e o estágio são essenciais e de extrema 
relevância na construção de conhecimentos que nos proporcionam uma dimensão do que vem a ser 
a atuação do pedagogo em espaço não escolar. Sendo evidente que essa área de atuação do pedagogo 
está em processo de desenvolvimento, de modo que torna válida e significante toda e qualquer ex-
periência vivenciada nesse estágio. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO; ESPAÇO NÃO-ESCOLAR; PEDAGOGO.
 
 INTRODUÇÃO
          Este trabalho relata todo o desenvolvimento do Estágio realizado, envolvendo a observação, 
percepção das atividades executadas pela pedagoga, o comportamento dos funcionários mediante 
processo da atuação pedagógica. Serão abordados aspectos relacionados às nossas experiências e o 
desenvolvimento das habilidades a partir da iniciação do Estágio, as expectativas e surpresas durante 
o trajeto, serão aborda os seguintes aspectos: Contextualização histórico-pedagógica da Instituição, 
mediante observação de documentos; Condições físicas e materiais atentando-se para a localização e 
a relevância social; Características básicas do corpo técnico, administrativo e pedagógico, funcionári-
os, professores e alunos, características dos serviços prestados, formação profissional; A dinâmica do 
cotidiano da instituição, bem como seu funcionamento, a formação acadêmica e atuação da pedago-
ga-função exercida, atividade diária; Elaboração, construção e aplicação do projeto de intervenção. 

_______________________________ 
1 Graduanda em Pedagogia – UERN/Campus Central,  bolsista PIBID. E-mail:katiadayana@hot-
mail.com
2 Graduanda em Pedagogia – UERN/Campus Central, E-mail: larissakamala@hotmail.com
3  Graduanda em Pedagogia - UERN/ Campus Central, E-mail: letnobre@hotmail.com
4 Graduanda em Pedagogia – UERN/ Campus Centra,  E-mail: oliveirameirylucia@yahoo.com.br
5 Professora orientadora do Estágio Supervisionado III da UERN, Faculdade de Educação –FE.
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METODOLOGIA 
  Iniciamos os procedimentos metodológicos com a pesquisa na internet para o processo de 
conhecimento da empresa por meio do site, em segundo momento observação, especificando sua 
localidade e conhecendo de toda estrutura física da empresa  ( Salas de aula, escritório, salas de re-
uniões, banheiros, almoxarifado, sala de arquivos e etc. ), sequencialmente, realizamos um processo 
de explanação da documentação constituinte da empresa ( Processo histórico, corpo de funcionários, 
objetivos educacionais, fundamentos da empresa e outros ). Aplicação de questionários, observação 
da pedagoga em sua atuação cotidiana, conversas informais, registros em caderno diário, reunião 
para construção do projeto de intervenção, apresentação e aplicação do projeto de intervenção e 
apresentação dos trabalhos na Universidade do Estado do Rio Grande Norte – UERN. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
        O papel da pedagoga na empresa é antes de tudo a responsável pelo ânimo da franquia em si, pelo 
corpo docente, pelos alunos ou pela equipe toda. Um dos pontos observados por nós foi em relação à 
contratação dos educandos na empresa que fica a critério da pedagoga,  a seleção dos melhores cur-
rículos, marcar  as entrevistas e durante a contratação, a pedagoga deve passar por todos os manuais. 
Os trabalhos da empresa são desenvolvido a partir de projetos elaborados pela franquia e adaptados 
de acordo com a clientela da região. Segundo Arroyo (1997), etimologicamente, a palavra grega “ped-
agogo” significa “condutor” - aquele que conduz para o processo educativo - e “pedagogia”, a ciência 
da educação, sobretudo dos processos de condução de alguém para novos saberes, para o aperfeiçoa-
mento humano“. Sendo essencial o papel deste profissional na relação Interpessoal dos funcionários 
da instituição. Esse trabalho propiciou um aprendizado de suma importância para nossa formação, 
pois, foi possível comparar e relacionar teoria e prática de modo que desmistificamos alguns pré-con-
ceitos com relação à atuação do pedagogo em espaço não escolar. Mediante a vivencia do estágio fica 
evidente que, muito ainda precisa ser aprendido e pesquisado para chegarmos ao espaço não - escolar 
com uma base teórica mais ampla, dessa forma, esse trabalho torna-se uma pequena contribuição 
nossa não apenas para a própria formação, mas, também para reflexão sobre todo o contexto que en-
volve o ser pedagogo, pois, sabemos que com a ampliação da área de trabalho as atividades atribuídas 
ao pedagogo dimensiona a identidade tornando-a específica para cada seguimento, seja na escola, em-
presa, hospital, presídios ou qualquer outro espaço que o defina segundo as funções exercidas por ele.    
          A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB- dispõe, pela primeira vez na história, 
em seu Art. 1º que a educação: “abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas Instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” Ou seja, reconhece a existência de 
contextos educativos situados fora dos âmbitos escolares.
         Caliman (2008) acredita que fora e além da escola existam diversas formas de educação igual-
mente significativas e influentes e que esta importante área fora do sistema escolar, mas com ele 
articulada, é objeto da Pedagogia Social. Mais do que uma definição teórica e conceitual, a configu-
ração do campo de trabalho do pedagogo social precisa ser pragmática, isto é, responder aos desafios 
colocados pela dinâmica da própria sociedade e das transformações sociais, assim como preencher 
lacunas e ocupar espaços criados, tanto pela legislação quanto pelo desenho das políticas públicas e 
sociais.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I PARA O PEDAGOGO EM FOR-
MAÇÃO

Andréia G. da Silva Andrade 
Ana Raquel da Costa Melo 
Caio Tarsio Fernandes dos Santos 
Jacilene Rodrigues de oliveira 

RESUMO
O presente trabalho é um resumo das experiências vivenciadas durante a prática do estágio supervi-
sionado I, tendo por base o uso da ludicidade e a metodologia interdisciplinar. Este trabalho eviden-
cia também os resultados obtidos com essa prática, assim como o papel que o professor desempenha 
na inserção da prática da leitura nessa modalidade de ensino, e as contribuições que essa prática 
trás para o pedagogo em formação. No decorrer desse trabalho também confrontamos a realidade 
observada com nossa posição em relação a inserção da leitura na educação infantil. Assim cabe ev-
idenciar que, objetivando desenvolver nossa prática com primazia, de forma adequada a realidade 
em questão, tomamos como material norteador o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil), além de algumas obras relevantes a temática abordada, tais como Freinet, Lakatos 
e Marconi, Luck e Nogueira. 
Palavras chaves: Estágio Supervisionado I, educação infantil, interdisciplinaridade, ludicidade, háb-
itos de leitura

APRESENTAÇÃO
       
        Atualmente são muitas as indagações sobre as contribuições do Estágio Supervisionado I para 
o pedagogo em formação, por isso torna-se importante evidenciar essa experiência, assim como o 
caminho percorrido nessa prática vivenciada na educação Infantil, em uma creche pública numa 
turma com 30 crianças com faixa etária entre 3 e 7 anos de idade, nesse contexto foi possível observar   
uma lacuna no que se refere a inserção da literatura infantil que  deve permear, naturalmente, a vida 
das crianças, pois essa prática torna favorável a aquisição de conhecimentos essenciais a qualquer cri-
ança em fase inicial da vida escolar e sendo, por isso, um dos meios mais eficazes de desenvolvimento 
sistemático da linguagem e da personalidade, favorecendo a remoção de barreiras educacionais
             Referente á estrutura do presente trabalho, o mesmo inicia-se com a apresentação do objetivo. 
Depois é apresentada a metodologia usada, os resultados obtidos ao longo da pesquisa, finalizando 
com algumas considerações e as referências empregadas.
   OBJETIVOS
             Discutir a experiência do estágio supervisionado I, assim como analisar suas contribuições 
para a formação do pedagogo.
 
_______________________________ 
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  Graduanda do 7º período de Pedagogia pelo Campus Avançado de Patu (CAP), Universidade do 
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METODOLOGIA
           O projeto do Estagio Supervisionado I, foi desenvolvido com base nas constatações feitas no 
decorrer das observações, onde, como já mencionamos, sentimos falta da literatura infantil.  Uti-
lizamos como metodologia a interdisciplinaridade e a ludicidade, em busca do desenvolvimento de 
uma prática prazerosa e eficaz, considerando o ato de educar como sendo necessário um planejamen-
to contínuo do mesmo modo, dando importância a escolha de atividades envolventes e ao mesmo 
tempo educativas. Pois cremos que o professor na educação infantil deve ser capaz de desenvolver 
habilidades inerentes a sua prática conforme esclarece o RCNEI ( V. I, 2002, p. 41):
 O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente. 
Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com conteúdos de naturezas adversas que 
abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas 
áreas do conhecimento.
              Partindo desse pressuposto, a rotina executada na sala de aula observada foi permeada pela 
leitura e por atividades educativas que priorizassem o cuidar, o brincar e o educar, mantendo sempre 
uma relação entre esses três eixos, pilares da educação infantil. Para tanto, realizou-se rodas de con-
versa, brincadeiras de roda, construção de uma rotina que promovesse a higienização básica, no caso, 
a escovação dos dentes e a lavação das mãos das crianças, sempre de um modo que essas entendessem 
que tais práticas são essenciais para se manter saudável. 
 
RESULTADOS
              Ao encerrarmos nossa prática de estágio podemos constatar que as crianças se mostravam 
mais envolvidas no seu processo de aprendizagem, demonstrando que o uso da literatura infantil é 
indispensável e indissociável desse processo. Assim as crianças conseguiram interagir em todos os 
momentos da aula, mantendo um contato direto com os materiais dispostos e curiosas pela história 
que seria apresentada no dia seguinte.
             Com isso é possível afirmar que o Estágio Supervisionado I contribui significativamente 
para a formação do pedagogo, uma vez que possibilita o contato com a realidade na qual irá se 
inserir. Oportunizando o desenvolvimento de suas habilidades pedagógicas, assim como a relação 
simultânea entre teoria e prática.

CONSIDERAÇÕES 
             Tendo em vista o exposto, podemos dizer que conseguimos evidenciar a importância que o 
professor enquanto mediado do conhecimento exerce na formação de seus alunos, e com relação a 
inserção da prática da leitura confirmamos durante  o Estágio Supervisionado I,  que o modo mais 
seguro de encorajar as crianças a envolverem-se no mundo da leitura é oferecendo-lhes, desde cedo, 
experiências estimulantes e significativas que as permitam desenvolver um contato direto com ma-
teriais que proponham a leitura,pois, partimos do pressuposto de que a curiosidade e a surpresa são 
os melhores incentivos para a inserção da prática da leitura na educação infantil.
              Em suma do supracitado, podemos dizer que ficou evidenciado a imensa contribuição que as 
experiências adquiridas no Estágio Supervisionado I trás para o pedagogo em formação, a medida 
em que os estagiários se propõem a encarar com responsabilidade essa vivência, objetivando lograr 
êxito na sua prática, e, concomitantemente, adquirir  conhecimento que forneçam subsídios para 
sua futura profissão e missão de educador.  
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RESUMO
Esta comunicação apresenta o resultado de uma pesquisa proporcionada pela disciplina Estagio 
Supervisionado III que ocorreu na Gerência Executiva de Educação da cidade de Mossoró-RN. 
Essa atividade faz parte do componente curricular da grade do curso de Pedagogia da Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN que tem como objetivo oportunizar aos discentes 
uma experiência profissional, ressignificando conceitos e práticas inerentes ao trabalho pedagógico. 
Procuramos identificar nesse espaço não escolar os papéis desempenhados pelos pedagogos na insti-
tuição e conhecer a importância desses profissionais como mediador e organizador de situações de 
aprendizagem nesse campo. A metodologia consistiu no primeiro momento, em estudos teóricos e 
discussões em sala de aula, tendo como referência as ideias de LIBÂNIO (2008) e PIMENTA (2004). 
E no segundo momento, buscamos nos discursos dos pedagogos investigados, elementos que sus-
tentem a teoria sobre a função pedagógica desses profissionais em espaços não escolares. A partir 
da nossa pesquisa foi possível percebermos que a função dos pedagogos da Gerência Executiva de 
Educação consiste em desenvolver ações pedagógicas voltadas para situações de aprendizagens, uma 
vez que são responsáveis pela elaboração e organização dos elementos que compõem toda a Edu-
cação Municipal. Concluímos que nesse espaço não escolar os pedagogos trabalham diretamente 
com a Educação, utilizando os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica e que 
apesar de não estarem dentro da escola, os pedagogos estão envolvidos com todo o processo de en-
sino- aprendizagem que ocorre nas instituições municipais de ensino. A oportunidade de vivenciar 
o cotidiano desses profissionais da Educação, que atuam fora do espaço escolar, ampliou nossa visão 
em relação ao conceito e as práticas do pedagogo. 
PALAVRAS CHAVES: Pedagogos, Espaço não-escolar, atuação profissional.
INTRODUÇÃO
O curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, por meio do Es-
tágio Supervisionado III possibilitando aos discentes do 7º período a oportunidade de conhecer out-
ros espaços de atuação do pedagogo, locais esses nomeados como espaços não escolar e/ou espaços 
não-formais. O objetivo dessa disciplina é ampliar a experiência profissional do formando através da 
investigação em outros espaços da atuação do pedagogo, aprofundando e/ou ressignificando concei-
tos e práticas inerentes ao trabalho pedagógico. A carga horária dessa atividade esteve distribuída da 
seguinte forma: 45 horas para orientações/discussões teórico-metodológicas; 20 horas para observações 
diretas; 25 horas para planejamento e apresentação do plano de trabalho; 50 horas apara a aplicação 
do planejamento; 20 horas para registro e sistematização da experiência; 5 horas para socialização 
dos resultados em sala de aula. A metodologia consistiu no primeiro momento, em estudos teóricos e 
discussões em sala de aula, tendo como referência as ideias de LIBÂNIO (2008) e PIMENTA (2004). 
E no segundo momento, buscamos nos discursos dos pedagogos investigados, elementos que sus-
tentem a teoria sobre a função pedagógica desses profissionais em espaços não escolares. Para uma 
melhor compreensão da atuação do pedagogo no espaço não escolar e a função dos pedagogos da 
Gerência Executiva de Educação desenvolvemos nosso texto da seguinte forma: 1. Teorizamos sobre 
o profissional pedagogo e qual deve ser sua função em espaços não escolares e que espaços são perti-
nentes para sua pratica pedagógica; 2. Apresentamos qual o espaço não formal que vivenciamos nos-
sa ação pedagógica; 3. Relatamos sobre nossa experiência de ação pedagógica fora da sala de aula; 4.
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Divulgamos o resultado dessa pesquisa, e por ultimo, tecemos nossas considerações sobre a atividade 
curricular e sobre a função do pedagogo em outros espaços.
1. QUAIS OS ESPAÇOS PERTINENTES A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO
Mas o que define um espaço formal de educação do espaço não-formal? Existem diferenças na ação 
pedagógica conforme o espaço? Os espaços não-formais de educação   são  lugares diferentes da 
escola, onde é possível desenvolver ações educativas. O espaço formal é a escola onde a educação 
realizada nesse espaço é garantida por lei e padronizada nacionalmente, o espaço formal de educação 
estar relacionado a Instituições Escolares de Educação Básica e Ensino Superior com base na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96. Há infinitos lugares não escolares, po-
dendo ser institucionalizados ou não, como exemplo de alguns deles: museus, empresas, hospitais, 
parques ecológicos, planetários, Centro de ciências, Programas de educação, e outros. 
2. IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ESCOLAR: GERÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO 
DE MOSSORÓ-RN (CAMPO DE PESQUISA)
O centro administrativo nomeado como Secretaria da Cidadania foi inaugurado em novembro 2004, 
sendo uma grande conquista para o exercício pleno da cidadania. Nesse espaço é oferecido atendi-
mento para educação, desenvolvimento social, saúde, cultura dentre outros serviços. O setor de edu-
cação, o qual foi o campo de estagio, é dividido em diversos setores e dentro deles alguns pedagogos 
exercem suas funções. 
 Buscamos saber se em cada setor havia a presença de um pedagogo e qual sua função dentro 
dele, mas com umas entrevistas rápidas e aberta, ficamos sabendo que não é em todos os setores da 
educação que tem pedagogo e em alguns tem pedagogos, mas que não exercem uma função ped-
agógica e sim uma função mais administrativa. Obtivemos alguns dados com entrevistas, mas não 
são fechados.
No Conselho Municipal de Educação tem uma pedagoga e tem a função de conselheira pedagógica, 
na Diretoria Executiva da Gestão Escolar tem uma pedagoga que é responsável pelo recebimento de 
prestação de contas do PROMEM , PDDE e Merenda,  no Departamento de Apoio ao educando são 
duas pedagogas, uma para coordenação do transporte e a outra para a supervisão da distribuição da 
merenda, no setor de Desenvolvimento de Pessoas são cinco psicopedagogas para o auxilio de recur-
sos humanos e coordenação da formação do professor, no Departamento de Registro Escolar apenas 
uma que trabalha como inspetora, no setor de Coordenação Escolar são oito uma para a coordenação 
do programa sócio educativo, uma que coordenadora dos anos iniciais, uma coordenadora dos anos 
finais, uma coordenadora da escola do campo, uma coordenadora da educação especial, uma coor-
denadora de correção de fluxo e duas supervisoras e no setor de Supervisão Escolar são cinco super-
visoras. Fomos a outros setores, mas não citamos por não existir a presença do pedagogo.
3.DA OBSERVAÇÃO A AÇÃO PEDAGÓGICA: CONTRIBUIÇÃO DO ESTAGIÁRIO NA ATIV-
IDADES DESENVOLVIDAS.
O setor ao qual contribuímos com a ação pedagógica foi o de avaliação e planejamento, desde a 
observação já tínhamos claro qual setor iriamos ficar, pois em conversa com a diretora de politicas 
pedagógicas esse era o setor que estava precisando de uma ajuda, pois na semana que chegamos ao 
campo de estagio estava se falando na aplicação da provinha Mossoró que seria aplicada na semana 
posterior. Participamos de todo processo desde da elaboração, aplicação, correção e tabulação dos 
dados. Foi bastante significativo para nós participarmos desse momento, contribui muito para nossa 
aprendizagem.
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RESULTADOS
 A partir da nossa pesquisa foi possível percebermos que a função dos pedagogos da Gerência 
Executiva de Educação estar em desenvolver ações pedagógicas voltadas para situações de aprendiza-
gens, uma vez que são responsáveis pela elaboração e organização dos elementos que compõem toda 
a educação municipal. Toda a ação desenvolvida pelos pedagogos naquele espaço tem como meta o 
ensino- aprendizagem. Todo o gerenciamento é para garantir que o trabalho educativo chegue  ao 
alunado.
 Os pedagogos estão envolvidos com atividades que requer deles todo um conhecimento es-
pecífico adquirido durante sua formação o que é fundamental no momento de intervir na realidade 
das escolas municipais, garantindo aos alunos condições para estudar e aos professores e gestores 
condições para trabalhar.
 Pelos depoimentos dos pedagogos foi possível diagnosticar que os mesmos acreditam estar-
em desenvolvendo ações coerentes com a função do pedagogo, apesarem de não terem sido prepa-
rados para trabalhar fora da sala de aula. Dizem estarem satisfeitos em trabalhar naquele espaço e de 
serem mediadores e organizadores de situações de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Termos tido a oportunidade de estagiar na Gerência Executiva da Educação em Mossoró/RN 
foi bastante interessante e importante para nós, pois os conhecimentos que adquirimos com esse es-
tágio irão servir para toda vida profissional. O estágio nos possibilitou compreender como funciona 
a Educação do Município, por quais etapas e processos passam todas as avaliações e para sabermos a 
função de cada setor da gerência. 
 Fazer a relação da teoriavestudada em sala de aula com a vivência em lócus é de fundamen-
tal importância para os alunos do curso de Pedagogia que ainda não entendem bem como se dá as 
funções do pedagogo no espaço não escolar. O estagio contribuiu bastante para uma descoberta e 
uma aplicação de sentidos ao que se estuda na universidade, se atribuir valores ao que os autores da 
área abordam em suas obras.
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JOGOS PEDAGÓGICOS: PLANEJAMENTO DO PROFESSOR E DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL

Jackelinne Nathya de Sousa Nogueira 
Orientadora: Magnólia Maria de Oliveira Marinho²

RESUMO: Este estudo é originário de experiência vivencia em escola publica do município de Mos-
soró/RN, partindo da socialização do Projeto de Intervenção, atividade obrigatória da disciplina Es-
tágio Supervisionado I. A escolha da temática surgiu da necessidade de discutir qual o papel dos 
jogos para a educação infantil, não apenas como simples entretenimento, mas como atividade que 
desenvolve inúmeras aprendizagens. Desta forma, a proposta tem o objetivo de refletir sobre a im-
portância de inserir os jogos pedagógicos nos planejamentos de aula, bem como discutir o papel 
do profissional docente na execução planejada dessas atividades lúdicas em sala de aula. O estudo 
teve como base teórica o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), Valentim 
(2011) entre outros autores que abordam sobre os benefícios que os jogos pedagógicos podem pro-
porcionar e o papel do educador, que orienta a utilização dos jogos, mas que, para obter resultados 
satisfatórios na desenvoltura da criança, exige preparo e planejamento em sua execução. Além disso, 
realizou-se observação, regência e aplicação do projeto de intervenção na escola. O desenvolvimento 
desta intervenção possibilitou compreender que a utilização planejada dos jogos traz rendimentos 
incontáveis tanto para a criança como para o educador, tais como: assimilação de regras; convivo 
social; estimulação do raciocínio e organização do tempo, aproximação professor/aluno. Já a social-
ização da intervenção junto aos professores da escola observada permitiu reflexão sobre a importân-
cia dos jogos pedagógicos, sua dinamização, inserção nos planejamentos de aula e na sua execução, 
tornando a aprendizagem mais eficaz por meio do lúdico.
PALAVRAS-CHAVES: Jogos pedagógicos. Planejamento. Educação Infantil

 INTRODUÇÃO 
O trabalho com crianças que o profissional da educação infantil assumi, exige dele muita dedicação, 
responsabilidade e criatividade na ora de planejar e executar sua aula diária, para poder conseguir 
um bom resultado no desempenho das funções cognitivas e na aprendizagem da criança.
A presente proposta desenvolve-se de forma a entender a importância e utilidade dos jogos ped-
agógicos como um recurso didático que auxilie o docente a alcançar um resultado eficaz no desen-
volvimento infantil.
A escolha da temática surgiu da necessidade de discutirmos qual o papel dos jogos para a educação in-
fantil, não apenas como simples entretenimento, mas como atividades que desenvolve aprendizagem 
de varias habilidades. Dessa forma iremos fazer uma reflexão aprofundada usando como base teórica 
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a cerca da importância dos jogos, 
mostrando os inúmeros benefícios que esse recurso pode proporcionar de maneira significativa no 
desenvolvimento e na aprendizagem da criança.
METODOLOGIA
Para este estudo fizemos uma pesquisa de campo e de cunho bibliográfica que teve como instrumen-
to a observação, realizada no período de quinze dias, uma junção da teoria com a pratica, foi utiliza-
do como embasamento teórico o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 
que defende o brincar como um recurso indispensável a criança, 
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Valentim (2011) que defende os jogos pedagógicos e esclarece que o jogo ocasional, fora de uma 
cuidadosa e planejada programação, é tão ineficaz quanto um único momento de exercício aeróbico 
para quem pretende ganhar maior mobilidade física, (p.3) ao longo desses quinze dias foi realizado 
um levantamento dos jogos existentes na instituição e para a culminância do projeto foram realiza-
dos os seguintes momentos com os professores: dinâmica de grupo (relembrar as brincadeiras de 
infância), apresentação dos jogos existentes na instituição e conceituá-los, explanação do tema: a im-
portância dos jogos no planejamento do professor, e suas contribuições para o desenvolvimento das 
crianças, utilização de  cenas do filme: Um Adorável Professor, discussão sobre a temática, Formação 
de  grupos de professores para interagirem com os jogos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O  brincar é um fator fundamental para o desenvolvimento das aptidões físicas, mentais e sociais 
das crianças, servindo como facilitador para descobrirem sua personalidade e aprender a viver em 
sociedade, Neste sentido abordaremos o tema jogos pedagógicos, referindo-se ao “brincar” que é 
um recurso indispensável à criança. O imaginário da criança se defini de acordo com sua idade para 
o pré-escolar de 3 anos, esta carregando de animismo , de 5 a 6 anos, integra predominantemente 
elementos da realidade. Assim assegura o RCNEI “a brincadeira favorece a auto-estima das crianças, 
auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa.”(RCNEI Vol. I, 1998 p. 
28).
È importante ressaltar que os professores necessitam buscar fundamentação teórica sobre como uti-
lizar os jogos na sala de aula, de forma que melhor se adéque, para tornar-los uma pratica formativa 
e educativa e não os deixar aleatório, ou seja, sem nenhum direcionamento educativo.
O professor deve ser um gerador de situações estimuladoras, tornando a sala de aula um lugar 
agradável com o ensino voltado para o interesse da criança. Para esse objetivo ser alcançado surgiu 
os jogos pedagógicos que adequar em um único momento  inúmeros benefícios para as crianças, 
além de ser prazeroso para elas. Assim concorda PIAGET. “o jogo é portanto, sob as suas duas formas 
essências de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, 
fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real em função das necessidades múl-
tiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça um 
material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, 
sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil”.(PIAGET 1976, p. 160)
Cabendo ao educador ter certo cuidado na utilização dos jogos, pois para se obter ótimos re-
sultados no desenvolvimento das crianças, ele exige preparo e planejamento na sua execução. 
Para complementar essa idéia referenciamos Valentim (2011) em seu artigo Brincadeiras In-
fantis: Importância para o Desenvolvimento  Neuropsicológico, defende que o  jogo ocasion-
al, fora de uma cuidadosa e planejada programação, é tão ineficaz quanto um único momento 
de exercício aeróbico para quem pretende ganhar maior mobilidade física, e uma grande quan-
tidade de jogos reunidos em um manual somente terá validade efetiva, quando rigorosa-
mente selecionados e subordinados à aprendizagem que se tem em mente como meta.(p.3) 
Os jogos, portanto, contribui com o brincar, e esses momentos de brincadeira devem ser orien-
tados, pois desempenham uma função vital para a criança, facilitando a expressão, é através do 
brincar que a criança tem maior possibilidade de expressar seus sentimentos e conflitos e conse-
quentemente resolver problemas. A imaginação, as regras e limites trabalhados nos momen-
tos de interação nos jogos favorecem os pequenos. Esses momentos são muito mais do que sim-
ples passatempo, para ocupar as crianças, são na verdade pura situação de aprendizagem.  
Então compete ao profissional docente adicionar na sua pratica diária, ingredientes que desenvolva 
nas crianças habilidades, desenvolvendo o pensar critico delas colocando-lhes problemas, perguntas, 
desafios, ensinando-os a argumentar e a busca soluções para problemas desde pequena.
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CONCLUSÃO 
A realização deste estudo nos fez perceber a importância do planejamento da utilização dos jogos 
pedagógicos pelo educador para a educação infantil, e o quanto esse recurso traz rendimentos para 
a criança como assimilação de regras, limites, autonomia, raciocino entre outros benefícios possi-
bilitando o desenvolvimento integral da criança.  Constatamos que na escola existe um significativo 
número de jogos pedagógicos, sendo necessário que o educador conheça os benefícios que esses 
recursos podem proporcionar a criança, e possibilitem as crianças a oportunidade de aprendizagem 
diversificadas.
 Também nos fez entender que muitos educadores até reconhecem a real importância dos jogos, mas 
infelizmente não acham como utilizar na sala de aula de educação infantil, privando as crianças desta 
ferramenta da educação. Este projeto possibilitou ao corpo docente refletir sobre a importância dos 
jogos, e a perceber que é possível dinamizar os planejamentos de aula inserindo os jogos e sua ex-
ecução. Tornando a aprendizagem mais eficaz por meio do lúdico 
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LENDO E BRINCANDO COM OS JOGOS DE INFORMÁTICA: REFLEXÕES DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Gilmara Gomes da Silva - UERN 
Maria Erica de Freitas Queiroz - UERN 
Francisco Mateus Alexandre de Lima - UERN 
Rozania dos Santos Mesquita - UERN 
Milena Celândia Rodrigues Silva - UERN 

RESUMO: A informática, mais precisamente a tecnologia da informação e comunicação – TIC tem 
se mostrado uma exigência nos bancos escolares pela exigência social constante. A escola como con-
dutora do conhecimento deve possibilitar este meio para mediação do conhecimento. O trabalho em 
fito tem como objetivos gerais apresentar os resultados obtidos com os jogos de informática no está-
gio supervisionado a partir de oficinas montadas numa sala especifica para tal finalidade. Norteamos 
o trabalho através de literatura disponível sobre a interdisciplinaridade discutida em NOGUEIRA e 
outros autores, bem ainda sobre as experiências com as turmas participantes do ensino fundamental 
de escolas públicas da cidade de Patu/RN. Tivemos como resultados a participação de todos, inter-
agindo, brincando com os jogos e lendo as mensagens dos enunciados, porém detectaram-se insufi-
ciências no manuseio com os periféricos em alguns alunos e a interação do professor nessa mediação. 
Como conclusão temos a hipótese de que os alunos precisam integrar esse mundo de uma forma 
mais planejada, cabendo à responsabilidade para o professor incluir-se nessa dinâmica tecnológica 
contemporânea da qual o letramento digital deve fazer parte de sua didática. Contudo, para nossa 
formação, obtivemos a clara ideia de que a reflexão desse processo é uma das alternativas cabíveis 
para um redimensionamento do currículo para uma educação de qualidade compreendedora da 
diversidade do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: JOGOS; INFORMÁTICA; ESTÁGIO.

JUSTIFICATIVA:
Com a informática é possível realizar variadas ações, como se comunicar, fazer pesquisas, redigir 
textos, criar desenhos, efetuar cálculos e simular fenômenos. As utilidades e os benefícios no desen-
volvimento de diversas habilidades fazem do computador, hoje, um importante recurso pedagógico. 
Não há como a escola atual deixar de reconhecer a influência da informática na sociedade moderna 
e os reflexos dessa ferramenta na área educacional. Com a utilização do computador na educação é 
possível ao professor e à escola dinamizarem o processo de ensino e aprendizagem com aulas mais 
criativas, mais motivadoras e que despertem, nos alunos, a curiosidade e o desejo de aprender, con-
hecer e fazer descobertas. A dimensão da informática na educação não está, portanto, restrita à infor-
matização da parte administrativa da escola ou ao ensino da informática para os alunos.
Este trabalho surgiu das experiências que envolveram os alunos nas práticas do Estágio Supervisio-
nado I que se realizaram através de oficinas com participação de alunos do 1º ao 5º ano. 
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Buscou-se em aulas atrativas na oportunidade de serem conduzidos ao aprendizado de forma lúdica, 
utilizando o computador numa perspectiva e prática interdisciplinar com as diversas áreas do con-
hecimento.
   
OBJETIVOS:
O processo de planejamento busca antecipar os resultados que desejamos alcançar, nos possibilitan-
do como docentes selecionar os conteúdos que serão trabalhados para com os alunos. Além disso, 
os objetivos permite acompanhar a apropriação e construção dos conhecimentos através das ativi-
dades desenvolvidas. Porquanto, apresentamos como objetivos á serem alcançados com este trabalho 
apresentar as experiências vivenciadas no estágio supervisionado II no trabalho com os jogos de 
informática no qual se desenvolveu na aprendizagem através do lúdico, que buscou possibilitar o de-
senvolvimento de aptidões, através do computador, numa perspectiva interdisciplinar, que teve como 
objetivos específicos no projeto criado, utilizar de ferramentas da informática na educação, a fim de 
diversificar e ampliar os processos de ensino aprendizagem e desenvolvimento indivíduos críticos e 
conhecedores das tecnologias e por fim utilizar softwares e programas educativos que promovessem 
a aprendizagem com relação à leitura e escrita, e raciocínio lógico.

METODOLOGIA:
O fazer pedagógico esteve voltado para uma prática interdisciplinar que pudesse ser mediada para 
melhorar o ensino/aprendizagem no lócus do estágio, despertando no aluno o verdadeiro sentido 
do computador em suas vidas. Desenvolvido através do trabalho com a informática em sala de aula, 
ressaltando que em certos momentos lançaremos mão para integrar conhecimentos de outros eixos 
de trabalho do ensino fundamental, nos referenciando em NOGUEIRA (1998, P.27): que argumenta: 

A interdisciplinaridade como um trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento. Um 
real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento. As diferentes disciplinas 
não aparecem de forma fragmentada e compartilhada, pois a problematização em questão conduzirá 
a unificação.  

A informática pôde ser trabalhada de uma forma interdisciplinar, pois o conhecimento é construído 
individualmente e coletivamente a partir do momento em que o sujeito interage com a realidade. O 
saber é construído a partir da ação do aluno, posto que ele deva aprender a perceber, compreender 
e discutir os conhecimentos expostos pela docente, isto porque o professor no processo de ensino e 
aprendizagem é um facilitador entre a ação do aluno com o objeto de conhecimento. 
 Nessa perspectiva, fez-se necessário inserir no cotidiano escolar, aulas interativas, entre as 
crianças, o computador e o professor, onde pôde utilizar softwares pedagógicos, que ajuda a criança 
no raciocínio lógico, coordenação, leitura entre outros aspectos, por ser um recurso tecnológico in-
ovador em sala de aula. Tornando as aulas mais atraentes, as crianças ficam mais interessadas no 
conteúdo, pois elas veem o computador como entretenimento e não como uma obrigação.

A utilização do computador na educação é possível ao professor e a escola dinamizarem o processo 
de ensino-aprendizagem, com aulas mais criativas, mais motivadoras e que despertem, nos alunos, a 
curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. A dimensão da informática na edu-
cação, não está, portanto, restrita à informatização da parte administrativa da escola ou ao ensino da 
informática para os alunos. (BRASÍLIA, 2007, p.38)

Portanto, acreditamos que a nossa atuação enquanto professores estagiários contribuiu para ampliar a 
atuação da professora-colaboradora, intercalando a prática rotineira com atividades envolvendo o lúdico, 
a criatividade e a informática, o que pode vir a melhorar a qualidade do ensino/aprendizado na sala de aula. 
RESULTADOS:
 De acordo com nossas experiências no estágio supervisionado II, podemos ressaltar que ob-
tivemos êxito em nossa prática, onde através dos jogos de informática foi possível fazer com que os 
alunos interagissem com os mesmos numa perspectiva lúdica, interdisciplinar e, sobretudo instigan-
do os discentes ao hábito pela leitura. 
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Pode-se afirmar que ao avaliarmos nosso Estágio, foi possível alcançar de forma significativa os nos-
sos objetivos propostos, uma vez que tanto os alunos quanto os professores colaboradores, tiveram a 
oportunidade de um contato maior da utilização dessa preciosa ferramenta, de entender como tornar 
interessante e divertido um momento de aprendizagem, sendo que através dos jogos de informática 
conseguimos fazer com que os alunos lessem de forma prazerosa, o que nos deixou muito realizados.
Nesse sentido, utilizar o computador como norte para o desenvolvimento e para o aperfeiçoamento 
das capacidades motoras, imaginárias, artísticas, para a linguagem e o respeito para com o seu próx-
imo, dá início a construção do conhecimento, da aprendizagem através das descobertas de forma 
significativa e simbólica para a formação destas crianças. Deve-se então configurar programas e/ou 
jogos que se adequem as necessidades educativas destas crianças, ampliando-as para as diversas áreas 
do conhecimento.

CONCLUSÃO:
Conclui-se que é fundamental que a aprendizagem por meio do computador esteja integrada às sit-
uações do cotidiano, às diversas áreas do saber e aos conhecimentos dos alunos, ou seja, o educador 
deve utilizar este recurso a partir de uma proposta pedagógica da escola refletindo sobre o uso desta 
ferramenta tecnológica e quais as mudanças no processo ensino e aprendizagem irão alcançar. Em-
bora tenha sido tempo curto de atuação da proposta, não se podem enumerar com precisão todos 
os resultados alcançados, no entanto, acredita-se que alunos, professores colaboradores e estagiários 
puderam adquirir um novo conhecimento a cerca do educar, visto que não se dá apenas com livros, 
lápis e cadernos, mas vai, além disso, podendo então o professor utilizar de ferramentas que chamem 
a atenção de seus alunos e o instiguem a aprender mais e mais.
Contudo, percebe-se que as escolas não estão preparadas para lhe dar com a tecnologia, embora es-
tejam adaptadas com laboratórios de informática modernos, que podem acolher toda a clientela da 
escola. No entanto, a maioria dos professores teme o uso da informática, muitas vezes por medo do 
novo, ou simplesmente por vê-la como algo difícil e de muito trabalho para pôr em pratica. Nesta 
situação, “Cabe a cada professor descobrir sua própria forma de utilizá-la conforme o seu interesse 
educacional, pois, como já que sabemos, não existe uma fórmula universal para a utilização do com-
putador em sala de aula” (TAJRA, 2007). 

REFERÊNCIAS:
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na Educação: novas ferramentas para o professor na atuali-
dade. 7ª Ed. São Paulo: Érica, 2007.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação profissional e tecnologia. Brasília, 2007.
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Interdisciplinaridade Aplicada. Editora: Érica. São Paulo. Brasil: 116 
páginas.



81

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PRODOCÊNCIA: TRAJETO DE UMA ATIVIDADE 
INTEGRADORA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN.
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RESUMO: Esse trabalho apresenta os resultados de experiência alternativa com as disciplinas de 
Seminário Temático II e Estágio Supervisionado II no curso de Pedagogia da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, semestres 2011.2 e 2012.1, que integrou as disciplinas em uma só atividade, 
e incluiu o Programa de Consolidação das Licenciaturas- PRODOCÊNCIA, na estrutura da iniciati-
va, sinalizando uma possibilidade que se mostrou viável e  de continuidade.  A  atividade integrada foi 
desenvolvida a partir de uma proposta de pesquisa que visou um diagnóstico da presença e utilização 
dos recursos didáticos nas áreas de Português, Matemática, Ciências e História em 18 escolas públi-
cas de Mossoró/RN, tendo sido 16 municipais e 2 estaduais em 2011.2, e 18 municipais e 4 estaduais 
(22 escolas) em 2012.1, semestre em andamento e em cuja atividade  de pesquisa acrescentamos a 
área de Geografia. Os resultados indicam que em 2011.2, cerca de 80% das escolas dispõe de recursos 
didáticos, com predominância nas áreas de matemática, Língua Portuguesa e Ciências, mas com uso 
incipiente, considerando o total das salas de aula, ou seja, alguns poucos professores fazem uso mais 
frequente desses materiais. 20% das escolas, incluídas as escolas estaduais, contam com recursos 
genéricos, sem uma classificação específica, contatando-se nesse contexto que o uso dos recursos é 
irregular e sem sistematização prévia por parte da escola como um todo. As áreas de História e Ciên-
cias são as menos contempladas com recursos didáticos, em todas as escolas pesquisadas. Os resulta-
dos parciais de 2012.1 indicam que as escolas contam com recursos didáticos atualizados, seguindo 
a tendência já confirmada na pesquisa anterior, mas persiste a pouca utilização desses recursos pela 
escola como um todo. Conclui-se que há, nessas escolas,  uma demanda de conhecimento emergente 
na questão dos recursos didáticos.
PALAVRAS CHAVES: Anos iniciais; Recursos Didáticos, Diagnóstico.

INTRODUÇÃO
No período letivo de 2011.2, marcado por uma greve dos professores da UERN que durou mais de 
100 dias, gerando um semestre atípico que implicou em aulas no mês de janeiro/2012, coincidin-
do com as férias escolares da rede pública e privada, o planejamento do estágio supervisionado foi 
ajustado em função dessa realidade. Quando retornamos às atividades docentes em setembro/2012, 
para conclusão do semestre 2011.1, também enfrentamos dificuldades com o retorno ao campo de 
estágio para continuidade de alguns estágios interrompidos, mas o grande desafio ao estágio se ma-
terializou no semestre 2011.2, iniciado na última semana de novembro/2011, ocasião em que as 
escolas campo de estágio encontravam-se no momento de finalização das atividades letivas, espe-
cialmente as escolas municipais, lócus  mais aproximado às demandas de estágio anos iniciais. As 
datas de término do semestre nas escolas e o tempo necessário ao período regulamentar de estágio 
supervisionado não se compatibilizaram e foi preciso ajustar a sequência das atividades acadêmicas 
para contemplar, da melhor forma possível, a demanda de cumprimento da carga horária obrigatória. 
Uma possibilidade que visualizamos e que se viabilizou foi a antecipação da disciplina Seminário 
Temático II,  no 6º período, com 45h presenciais e 15 não presenciais para os meses de novembro e 
dezembro, incluindo aulas aos sábados letivos, de tal maneira que se concluísse essa disciplina antes 
do período de estágio, no ano seguinte.
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Na perspectiva regular de distribuição das disciplinas no período, essa disciplina aconteceria con-
comitante ao percurso das demais disciplinas, embora não esteja contemplada no horário do curso, 
diferentemente das demais disciplinas. Devido ao seu caráter integrador, o seminário temático deve 
ser realizado e acompanhado por todos os professores do período, sob a coordenação de um desses 
professores. Assim, das 60h, apenas 45 h são presenciais com horário flexibilizado – que poderia se 
estender das 10:30h  às 12h -, e de acordo com as possibilidades das demais disciplinas, que cedem 
algum de seus horários regulares para a realização da parte presencial.
Na iniciativa de antecipar e concentrar as aulas de seminário temático II, inclusive utilizando os 
horários presenciais de estágio supervisionado nos meses de novembro e dezembro, três aspectos 
foram fundamentais no bom andamento das atividades letivas desse período atípico. O primeiro é 
que esse ajuste possibilitou que os alunos estagiários realizassem uma pesquisa sobre recursos didáti-
cos nas escolas campo de estágio, o que não atrapalharia o percurso do final do semestre letivo nas 
escolas, antecipando uma informação que seria utilizada, tanto no estágio de docência, quanto no 
projeto de intervenção, etapa posterior à regência assistida. O segundo é que essa iniciativa otimizou 
o trabalho dos alunos, que além de realizarem seus seminários envolvendo um problema de conhe-
cimento nas escolas, prerrogativa da disciplina Seminário Temático, puderam aproveitar esse sem-
inário como proposta de projeto de intervenção no campo de estágio, contemplando a resolução de 
três atividades de forma mais integrada a partir de uma iniciativa de ajuste. O terceiro aspecto foi 
a  inclusão do PRODOCÊNCIA, meta 1 -  Reestruturação do Laboratório de Práticas Escolares da 
FE/UERN, diretamente relacionado a recursos didáticos, incorporando em seu banco de dados os 
resultados dessa pesquisa. 
METODOLOGIA
Considerando que os alunos estagiários já dispunham de experiência sistematizada na realização 
do seminário temático I – associado a um problema de conhecimento na educação infantil – a parte 
teórica de esclarecimento sobre a natureza do seminário temático, conforme a orientação do cur-
rículo de Pedagogia, foi substituída por uma avaliação preliminar do que foi executado no seminário 
temático I, para verificação de possíveis lacunas ou contribuições ao seminário temático associado 
aos anos iniciais. A referida avaliação, que ocorreu na forma de narrativas dos alunos estagiários, 
identificou questões como pouca vinculação do seminário temático ao estágio propriamente dito e 
falta de unidade organizativa no desfecho da atividade, que pressupunha uma apresentação sequen-
ciada de todos os seminários ao final do semestre. 
Na sequência, foi elaborada uma proposta de pesquisa empírica para diagnosticar, de forma prelim-
inar, a situação de presença e utilização dos recursos didáticos nas escolas da zona urbana do mu-
nicípio de Mossoró, que ofertam os anos iniciais e que são campo de estágio supervisionado do Cur-
so de Pedagogia, Campus Central da UERN. Anterior e concomitante à pesquisa, os grupos foram 
orientados a leituras específicas sobre os recursos didáticos nas diversas áreas dos anos iniciais.  A 
pesquisa nas escolas, que durou cerca de duas semanas, incluiu entrevista com gestores, supervisores 
e professores, além de observação em sala de aula, com roteiro de orientação específico. A turma do 
6º período de Pedagogia, turno matutino, foi dividida em grupos por área de ensino e cada grupo 
contemplou as escolas em que esses alunos iriam estagiar.
RESULTADOS 
A experiência de proposição dos projetos de intervenção pelos estagiários,  desfecho do estágio nas 
escolas, a partir do seminário temático II, voltado para as questões de conhecimento nos anos inici-
ais, no formato em que se desenrolou, desencadeou um inovador processo de interação com o campo 
de estágio, na medida em que protagonizou uma  sintonia  pedagógica e mesmo relacional com a 
dinâmica das escolas em que se realizou essa atividade. Ressalte-se que a culminância do primeiro 
diagnóstico foi a apresentação, nas escolas e na Faculdade de Educação, de recursos criados/ adapta-
dos pelos estagiários pesquisadores.  
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A constatação de que o uso dos recursos didáticos nas escolas pesquisadas não obedece à sistema-
tização e à regularidade necessárias, abre um leque de possibilidades de pesquisa e intervenção nessa 
questão, representando um espaço promissor na tão sonhada efetivação da relação teoria prática nas 
intervenções educativas.  
 
CONCLUSÃO 

Atividade que foi precipitada por uma conveniência de horários e datas, o seminário temáti-
co II, nesse contexto de adaptação ao semestre atípico, apresentou balanço com ganhos qual-
itativos e quantitativos, possibilitando uma aproximação efetiva entre teoria e prática no que 
tange à discussão sistematizada acerca de questões de conhecimento no contexto da esco-
la e da docência. Quanto à inserção do Programa de Consolidação das Licenciaturas- PRO-
DOCÊNCIA na atividade, conclui-se que, para além de uma conveniência de adaptação, os 
dados colhidos na pesquisa, mesmo que preliminares, representam um importante aporte ás 
atividades desse programa no que tange ao plano de ação vinculado à Faculdade de Educação. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – A 
EXPERIENCIA NA ESCOLA SESC/MOSSORÓ/RN 

OLIVEIRA, Vanlúcio Domingos / UERN/ Email: domingos12odb@hotmail.com
ALVES, Tamyza Ricelly de Freitas/ UERN/ Email:tamiza_ricelly@hotmail.com
RODRIGUES, Lameque Mar Avelino/UERN/Email: lmarodrigues_@hotmail.com 
MEDEIROS, Normândia de F. Mesquita/ UERN/Orientadora, Email: fariasnorma@hotmail.com

Trabalho apresentado à disciplina de Estágio Supervisionado II, referente ao 6° período do curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – 
Realizado na Escola do Sesc/Mossoró/RN, nos anos iniciais do ensino fundamental (segundo ano). 
Objetivou-se realizar estudo e investigação de problemas, no âmbito do conhecimento escolar na se-
rie que realizamos as atividades do estágio. Relata-se experiências vivenciadas nas ações pedagógicas, 
nos estudos e orientações. Busca-se sintetizar os momentos observação e regência, identificando-se 
elementos que contribuíram para a melhoria das ações e aprofundamento da relação teoria-prática. 
Analisa-se, sob uma perspectiva reflexiva e crítica, o projeto pedagógico da escola e o plano de aula, 
observando-se o planejamento, execução e avaliação das atividades propostas. Na regência procu-
ra-se trabalhar a rotina da sala com atividades diversificadas e contextualizadas dinamizando-se as 
aulas como: jogos, brincadeiras e dinâmicas leituras grupais, representações, entre outras. Busca-se 
enfocar os conteúdos atitudinais e procedimentais, não somente os conteúdos conceituais, que con-
tinuam predominando a prática educativa. Na prática de sala de aula vivenciada na escola SESC, os 
interesses das crianças constituem o ponto de partida para a organização e seleção dos saberes esco-
lares, respeitando os ritmos de aprendizagem as condições de realização de cada uma delas, sendo 
assim fundamental a ação do professor no processo de construção do conhecimento. Com isso, essas 
ações contribuíram para a compreensão da ação pedagógica desenvolvida na escola, proporcionando 
um aprendizado que é de fundamental importância à formação pessoal, acadêmica e profissional. 
Portanto,esse trabalho nos traz um espaço de vivência profissional, com base na investigação, re-
flexão, problematização e elaboração. Proporcionando a junção teoria e prática da ação pedagógica, 
devemos buscar então, ir além dos conteúdos de modo que explore todas as aptidões, conhecimentos 
do aluno. Dessa maneira o educando se sentirá como sujeito e não objeto do conhecimento.
PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO; OBSERVAÇÃO; REGÊNCIA.
 
INTRODUÇÃO 
Este trabalho foi desenvolvido com base no Estágio Supervisionado dos anos iniciais do ensino 
fundamental, realizado na Escola do Sesc/Mossoró-RN. Destacamos três momentos do estagio: di-
agnóstico da escola, observação da prática pedagógica e regência. O estudo parte da investigação 
de problemas, no âmbito do conhecimento escolar, identificados no Segundo ano “A” da Escola 
do SESC. Focamos nosso olhar para uma perspectiva crítica e reflexiva sobre o planejamento e o 
plano de aula. Observamos que esses procuram fundamentar no projeto da escola, seus referenciais 
teórico-metodológicos, seus princípios filosóficos e pedagógicos. Nesse sentido, a elaboração, apli-
cação e avaliação buscam fazer essa ligação. O Estágio Supervisionado dos anos iniciais no ensino 
fundamental é parte integrante do currículo de Pedagogia, que foi reformulado em 2007, iniciando a 
primeira turma em 2008. Este estágio cumpre uma carga horária de 165 horas distribuídas em vári-
as atividades tais como: observação, regência e relatório. Com isso, objetiva um espaço de vivência 
profissional, com base na investigação, reflexão, problematização. Visa proporcionar a junção teoria 
e prática na ação pedagógica dos alunos de Pedagogia da UERN. Ações que devem contribuir para a 
compreensão da docência, da prática pedagógica.
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A escola Sesc/Mossoró situa-se na Rua João Marcelino S/N, no bairro, Nova Betânia, inicio seu fun-
cionamento no ano de 2000, ofertando a Educação Infantil em todas as suas unidades e em 2002 foi 
introduzido o Ensino Fundamental em todas as unidades. Defendem como principal finalidade da 
educação pré-escolar a aproximação das crianças com a cultura, preocupam-se também com o de-
senvolvimento global e harmônico da criança nos seus aspectos físicos, psicomotor, intelectual, emo-
cional, sócio afetivo e cultural, garantindo a sua inserção social. A professora observada e colaborada 
é formada em Pedagogia na UERN e está fazendo especialização em Gestão Ambiental e Geografia 
do Semiárido IFNR na faculdade a Gestora da Escolar é Formada em Pedagogia e Pós-graduada em 
Psicopedagogia.
As vivencias no estágio nos possibilitaram estabelecer a relação entre a realidade da Escola Sesc/Mos-
soró/RN e outras instituições escolares as quais tivemos contato. O aprendizado neste período foi 
de fundamental importância para nossa formação pessoal, acadêmica e profissional. Concordamos 
com Pimenta e Lima (2008), ao destacar que o estagio aproxima o aluno da realidade na qual atuará, 
portanto deve caminhar para a reflexão, a partir da realidade. 
No período de estágio procuramos implementar à  rotina da sala do segundo ano “A”, atividades diversifi-
cadas e contextualizadas para dinamizar as aulas como: jogos, brincadeiras e dinâmicas. Quando ficamos 
presos somente aos conteúdos, na prática educativa, não temos como dinamizar significativamente o en-
sino e a aprendizagem, ou seja, passamos a ensinar de modo mecânico e repetitivo, sendo de fundamental 
importância a ação do professor nesse processo de construção do conhecimento. Segundo Canário (2006) 

O professor como artesão. É aquele que constrói e reconstrói, permanentemente, seu saber profission-
al. Mais do que um reprodutor de práticas, o professor é um reinventor de práticas, reconfigurando - as 
de acordo com a especificidade dos contextos e dos públicos. (p.22)

Devemos buscar então, ir além dos conteúdos de modo que explore todas as aptidões, conhecimentos 
do aluno. Dessa maneira o educando se sentirá como sujeito e não objeto do conhecimento, sendo de 
fundamental importância a ação do professor nesse processo de construção do conhecimento.
É importante centrar as atividades nos interesses das crianças e as organizam de modo a re-
speitar as condições de realização de cada uma delas. Na oportunidade realizamos planeja-
mentos flexíveis e abertos, sujeitos a mudanças, mas observando as orientações e fundamen-
tos emanados dos professores-formadores e da própria escola SESC. Segundo Libâneo (1994) 

Saber em que pé estão os alunos (suas experiências, conhecimentos anteriores, habilidades e hábitos 
de estudo e nível de desenvolvimento), é medida indispensável para a introdução de conhecimentos 
novos e, portanto, para o êxito da ação que se planeja. (pg. 228)
 Sobre a flexibilidade do planejamento, Libâneo (1994) descreve:
No decorrer do ano letivo, o professor está sempre organizando e reorganizando o seu trabalho: como 
dissemos, o plano de aula é um guia e não uma decisão inflexível. A relação pedagógica está sempre 
sujeita a condições concretas, a realidade está sempre em movimento, de forma que o plano está sem-
pre sujeito a alterações (p. 225).

 O planejamento é fundamental para o trabalho docente, professor que planeja tem uma práti-
ca mais segura, suas aulas para não ficam “soltas”, ela sabe que direção seguir, pois prevê, se antecipa 
ao desenvolvimento das aulas, domina o conteúdo. Porém, entendemos que não é somente o plano 
de aula que da o andamento ao processo de ensino, é preciso a interação teoria e prática, preparação 
adequada do professor, ou seja, formação que de embasamento a docência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressaltamos a relevância do Estágio Supervisionado II em nossa formação profissional e acadêmica, 
percebemos a transformação que essa prática nos proporcionou diante da realidade da profissão 
docente, espaço de vivência, de aprendizagem profissional. Com base nas observações, regência, 
investigação, reflexão, principalmente nas aulas de Ensino de Língua Portuguesa. Colaboramos com 
o processo do saber e educar, relacionado às questões referentes ao ensino-aprendizagem nas ações 
educativas da escola, tendo em vista que os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) trazem 
como um dos objetivos para o ensino fundamental; participar de diferentes situações de comu-
nicação oral, acolhendo e considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de 
falar. Todas essas ações ampliaram nosso conhecimento e assim contribuíram para nossa formação 
acadêmica e profissional.
O estagio com base na pesquisa, com práticas de investigação, reflexão, problematização das ações 
pedagógicas constituem o eixo central de nossa vivencia acadêmica. Experiência que proporcionou 
a junção teoria e prática na observação, regência. Portanto foi um ponto de transferência de saberes 
entre professor e aluno, um momento no qual perpassa um dos passos à docência plena.
Destacamos este trabalho como um processo que colabora com a (re) construção do saber e ed-
ucar, relacionado às questões referentes ao ensino- aprendizagem nas ações educativas da escola. 
Todos os momentos propiciados no estágio foram de formação e aprendizado, mesmo as dúvidas. 
As incertezas, os receios, como os momentos de clareza de idéias, aprimorando o reconhecimento 
do espaço escolar como local de criação e socialização de saberes e valores, como local propicio9 a 
formação do professor. E importante lembrar que cada ação deve estar planejada numa linha didáti-
co-pedagógica que responda aos anseios dos alunos e do professor. Com isso esse trabalho me con-
duziu a uma auto reflexão, valorizando cada vez mais nossa ação pedagógica e formação acadêmica 
e profissional.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
VIVÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

ALVES, TamyzaRicelly de Freitas/ UERN/ Email: tamiza_ricelly@hotmail.com
FREITAS,kalianekelly/ UERN/ Email: kaliane_kf@yahoo.com.br
OLIVEIRA, Vanlúcio Domingos/ U ERN/ Email: domingos12odb@hotmail.com
SANTOS ,Katiúscia Cibele da Silva/ UERN/ Email:katiuscia.cibele@hotmail.com
MEDEIROS,Normândia de Farias Mesquita /UERN/ Email: fariasnorma@hotmail.com 

O estágio supervisionado nos anos iniciais aconteceu na Escola Sesc/Mossoró-RN, localizada na rua 
Dr. João Marcelino, s/n, bairro Nova Betânia, Mossoró-RN. Uma escola caracterizada como “par-
ticular”, sendo mantida por repasses do Sesc e pelas mensalidades paga pelos pais dos alunos, que já 
inclui o material escolar, menos o livro didático e o fardamento. (Informação cedida pela secretaria 
do Sesc). O estágio supervisionado II voltado para os anos iniciais tem como objetivo proporcionar 
ao aluno-estagiário vivências no contexto que ira atuar profissionalmente. Constitui-se de três eixos 
básicos – diagnóstico da escola, observação e regência, esses se fundamentam no ensino com pesqui-
sa utilizando-se da observação, investigação, problematização e reflexão, onde são alicerçados nas lei-
turas e debates conteúdos estudados em sala de aula, nas teorias, nos ensinamentos e orientações dos 
professores-formadores. Reconhecimentos que esses são reelaborados nas suas ações, e assim como 
no planejamento e em todas as atividades pedagógicas desenvolvidas no período do estagio. Com 
tudo, essa vivencia no campo de atuação permite ao aluno-estagiário, futuro professor, relacionar 
teoria e prática como unidade indissociável, a construção do conhecimento implica como diz o au-
tor, em reconstrução com base em saberes anteriores. Para Pimenta; Lima (2008), o desenvolvimento 
do estágio deve priorizar uma atitude investigativa, que envolve a intervenção e a reflexão na vida 
da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade. Na referida escola, trabalham 10 funcionários 
onde todos possuem graduação nas suas específicas áreas de atuação distribuídas assim em: Oito 
pedagogos, uma orientadora pedagógica, uma secretaria, um professor de informática, um gerente 
administrativo, um porteiro e um zelador.A estrutura da Escola é bastante ampla e muito arborizada 
dispondo de piscinas, cinema, sala de informática, brinquedoteca, biblioteca infantil, horta, uma 
ampla área de lazer, um parquinho, educação física com uma quadra poli esportiva possibilitando 
realizar diversas atividades,com isso ser pedagogo exige conhecimentos.
PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO; REGÊNCIA; AÇÃO PEDAGÓGICA.
 INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido para cumprir atividade do Estágio Supervisionado II, realiza-
do na Escola do Sesc/Mossoró-RN, nessa as ações pedagógicas foram desenvolvidas e produz-
idas com base no ensino construtivista, no qual o foco principal é o aluno, sua produção, seu 
aprendizado, sua produção de seu aprendizado, como chama atenção Matui (1995,p.33), ain-
da persistem alguns mal-entendidos, “construtivismo não é sinônimo de ativo”, provocar e 
dar receitas de atividades. Mas a construção do conhecimento implica como diz o autor, em re-
construção com base em saberes anteriores. Onde as atividades pedagógicas são produzidas e 
realizadas de forma interativa permitindo o aluno ser o foco central de todos os estudos e a re-
alização de todas as tarefas, proporcionando a realização de um ensino aprendizagem mais satis-
fatório e uma aprendizagem significativa onde o aluno participa e interage em todos os momentos. 
 
 
 
_______________________________
Orientadora. Professora Adjunta III da UERN/FE, Departamento de Educação, supervisora do Es-
tágio Supervisionado II, 2011.2.
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No presente estágio notamos a preocupação com o planejamento das atividades, o empenho do ped-
agogo em desenvolver sua prática com fundamentação, dedicado no seu desenvolvimento profis-
sional. Compreendemos que ser pedagogo exige conhecimentos teórico-práticos, saberes advindo 
de diversos campos de conhecimento, como defende Tardif (2002), pois a profissão é complexa. “A 
questão do saber dos professores não pode ser separada das outras dimensões do ensino, nem do 
estudo do trabalho realizado diariamente pelos professore de profissão” (op.cit.p.10).
 É necessário profissionalismo e principalmente amor, identificação aquilo que faz. O estagio 
contribui para a busca dessa identificação com a docência, é justamente no estagio que você vivencia 
na pratica, e percebe o quanto toda teoria auxilia na busca da melhor estratégia para situações com-
plexas no cotidiano de uma sala de aula. Destacamos o planejamento como desafiador em função da 
proposta pedagógica da escola Sesc, já que todas as atividades, planos de aulas e todo o planejamento 
toma por base o referencial teórico-metodológico adotado e que fundamenta o plano de curso, este 
elaborado pelas próprias professoras, no caso as docentes do primeiro ano, foi nesse estágio que pu-
demos ver que o livro didático serve como um norte e não como o próprio plano de aula, percebemos  
então o quanto nos prendíamos ao livro didático.
O planejamento foi desenvolvido nas disciplinas, língua portuguesa, matemáticas, ciências físicas, bi-
ológicas e sociais, artes e cultura do RN. Nas aulas priorizamos a reelaboração do conhecimento pelo 
aluno e a interação do professor com o aluno. Na escola nos recomendaram que todas as atividades 
fossem relacionadas com algo do cotidiano do aluno, transcendo uma aprendizagem significativa. 
Buscamos então sempre trazer o real trazer as experiências das crianças para o contexto da sala de 
aula, mesmo na contação de estórias, que instiga a imaginação e a fantasia, procuramos trazer para 
situações do dia a dia dos meus alunos.“Na escola infantil pode-se ler textos para a criança e pedir 
que pensem ao longo da leitura” (Solé 1998 p.28).
Ressaltamos o momento de observação da sala de aula, da prática docente como fundamental para o 
planejamento. Passamos a conhecer os alunos que iremos trabalhar os conteúdos, a metodologia da 
professora, sua prática avaliativa e um pouco da historia de vida de cada participante daquela sala. 
Compreendemos um pouco suas potencializações, suas dificuldades, seus interesses, suas curiosi-
dades, e principalmente conhecer e perceber o ambiente na sala de aula.
Percebemos nesse período que a turma era numerosa, muito agitada, nesse sentido decidi-
mos planejar aulas dinâmicas, com objetos ou algo que atraísse a atenção dos alunos. Al-
ternamos aulas expositivas com aulas que exigiam a participação e integração da tur-
ma. Aguçamos a curiosidade dos alunos para saberem o que é o objeto, saber para que 
sirva, para tocar, o que acaba envolvendo os alunos deixando-os motivados, instigados e curiosos. 

(...) a habilidade que o professor deve desenvolver é saber lançar mão adequadamente das 
técnicas conforme as diversas e diferentes situações em que o ensino ocorre, o que nec-
essariamente implica a criação de novas técnicas (...). Pimentae Lima(2008.p. 38). 

Portanto, para nós, o planejamento, por ser desafiador, tornou-se empolgante, nos fez refletir, ques-
tionar, perceber que podemos ir muito além do que imaginamos na sala de aula. Quanto mais a aula 
se tornava desafiadora, mais os alunos demonstravam curiosidade, eram instigados e estimulados a 
participarem. Porém para que tudo isso pudesse acontecer nos fundamentamos nas aprendizagens 
e nos ensinamentos das disciplinas do curso de pedagogia (currículo reformulado em 2007). Dest-
acamos principalmente a disciplina de didáticas a qual nos alicerçaram na interação da teoria com 
a prática, é com esta aprendizagem que amadurecemos nossa própria didática na sala de aula, bus-
cando as melhores estratégias para uma aula estimulante, prazerosa e principalmente significativa. 
Como nos afirma Pimenta; Lima (2008).
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(...) no movimento teórico recente sobre a concepção de estágio, é possível situar duas perspectivas 
que marcam a busca para superar a pretensa dicotomia entre atividade teórica e atividade prática. 
A produção da década anterior é indicativa dessa possibilidade, quando o estágio foi definido como 
atividade teórica que permite conhecer e se aproximar da realidade (...). Pimenta e Lima (Op.cit.p. 44).

 
Experiência gratificante – os ensinamentos, orientações, o planejamento, como um novo desafio, 
os planos de uma aula, as teorias estudadas, a mediação e a motivação, o estágio em si, foi além das 
expectativas da exigência de uma disciplina.
Foi notável importância da coletividade, onde tudo se fundamentava e necessitava do outro. As teo-
rias estudadas ao longo do curso, em cada disciplina, os ensinamentos dos professores-formadores, 
bem como a união dos colegas de trabalho, ou seja, esta cooperação, professor, escola, diretor e todos 
funcionários, assim como a interação aluno com professor.
Os ensinamentos assim como as disciplinas, as teorias, os estudos sobre os teóricos serviram como 
alicerce para o processo do estagio supervisionado.
Contudo, o estágio nos marcou, nos fascinou com a independência das crianças, diferente da edu-
cação infantil onde as crianças demonstram dependência para quase todas as atividades. Apesar da 
pouca idade as crianças demonstram um domínio em diversas atividades, tanto nas brincadeiras, 
como atividades do cotidiano, e as atividades propostas na sala de aula, os alunos mostraram um 
ótimo desempenho quanto ao falar, ao se expressar, uma imaginação fértil nas contações de estórias, 
envolvendo-se nas atividades com facilidade e entusiasmo, se encontravam sempre dispostos e moti-
vados para as tarefas propostas.
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O FAZER DA ATIVIDADE DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSOR¹

Amanda Silva do Santos – UERN²
Pâmela Suélly Praxedes de Paiva Fernandes - UERN²
Vivianne Nolasco Soares - UERN²
Silvia Maria Costa Barbosa - UERN³ 

RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo analisar uma professora de inglês do ensino médio de 
uma escola publica a partir da relação entre aluno/ professor/ conteúdo. Foi realizado no segundo 
semestre de 2011, no terceiro período do curso de Letras habilitação em inglês, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na disciplina Psicologia da Educação, coordenada pela 
professora Silvia Maria Costa Barbosa, da Faculdade de Educação. Durante o período de observações 
percebemos o quanto a teoria aliada a pratica é difícil de acontecer dentro de uma sala de aula. As-
sim, a atividade da disciplina proporcionou os primeiros contatos com a experiência em sala de aula, 
como algo extremamente rico e singular. Sendo uma das atividades que ajuda na formação profis-
sional do futuro professor, pois aliou a teoria à prática buscando a realidade para trabalhar, desen-
volvendo uma reflexão crítica quanto a professor de Língua Inglesa e as competências profissionais 
adquiridas na vida acadêmica e pessoal. 
Palavras Chaves: Ensino Médio, Inglês e Experiência.
 
INTRODUÇÃO:
A formação de professor é uma temática que vem ganhado destaque cada vez mais nos estudos e 
pesquisas que vislumbram discussões em torno da atividade, saberes, profissionalização e fazeres do-
cente. Sendo assim, um curso de formação de professores precisa ancorar-se na intensa relação entre 
a teoria e a prática. Que se preocupe com a capacidade de aprender a aprender; com a competência 
para agir em sala de aula; e discuta habilidades de comunicação; como também saber usar meios de 
comunicação, tendo em vista proporcionar aos professores e graduandos uma aproximação, reflexão 
e ampliação de conceitos sobre a realidade educacional.

METODOLOGIA:
O presente trabalho teve como objetivo observar como um professor de Inglês desen-
volve suas aulas a partir da relação entre aluno/professor/conteúdo. Para tanto obser-
vamos quatro aulas de inglês, que teve início no dia 28 de dezembro de 2011 na Esco-
la Estadual Paulo Freire (nomes fictícios usados no artigo) com as turmas do ensino médio.  
Realizamos a referida observação em três turmas do ensino médio, num mesmo dia para que com-
pletássemos a carga horária proposta pela professora da disciplina de Psicologia da Educação. 
Conversamos com a professora Ana Beatriz Siqueira Carvalho que é formada em Pedagogia e tem 
especialização em letras, literatura e lingüística pela (Faculdade Integrada de Caratinga – FIC) com 
26 anos de experiência na área. Ela se dispôs a nos ajudar e consentiu que observássemos suas aulas.
A escola observada se situa no Bairro Alto do São Manoel em Mossoró-RN, atualmente, é dirigida 
por Maria Auxiliadora Teixeira. A instituição educacional funciona nos três turnos: manhã, tarde e 
noite, e oferece curso de nível médio (1º a 3º ano). 
_______________________________ 
¹Artigo produzido na disciplina de Psicologia da Educação, durante o terceiro período de Letras no 
ano de 2012
²Discentes: Amanda Silva dos Santos, Pâmela Suélly Praxedes de Paiva Fernandes e Vivianne Nolasco 
Soares.
³Docente : Silvia Maria Costa Barbosa.
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três turnos: manhã, tarde e noite, e oferece curso de nível médio (1º a 3º ano). 
A estrutura física da escola é excelente suas salas de aulas são amplas, com mesas e cadeiras apro-
priadas e possuem dois quadros um de lousa e outro branco dentro de cada sala de aula. O material 
necessário para o andamento das aulas parece ser suficiente e adequado, percebemos que todos os 
professores utilizavam materiais. A direção da escola procura sempre suprir as necessidades da es-
cola.
O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO MéDIO EM UMA ESCOLA PUBLICA DE 
MOSSORÓ
A ação docente se caracteriza no processo de planejamento do ensino e a execução das aulas durante 
o processo ensino-aprendizagem. A relação com os alunos é de suma importância para uma ação 
docente bem sucedida, uma vez que, a base de um bom ensino começa por uma ação docente bem 
planejada. O fato de não sermos professoras e logicamente não termos ainda exercido o magistério, 
a ação planejada dessa atividade possibilitou a nossa reflexão como futura docente, como também, 
permitiu adquirirmos conhecimentos com quem já exercia o magistério, o professor da sala. 
Não podemos caracterizar essa atividade de estágio, mas podemos afirmar que foi um ensaio, por 
possibilitar uma reflexão mais ampla do processo ensino-aprendizagem.  Assim, como enfatiza PI-
MENTA e LIMA (2004 p.103): “O estágio como reflexão da práxis possibilita aos alunos que ainda 
não exercem o magistério aprender com aqueles que já possuem experiência na atividade docente.” 
Com isso a pesquisadora nos adverte da importância do estágio ao aluno, pois possibilita esse mo-
mento de aprendizagem com quem já exerce a profissão. Vale ressaltar que atividade não pode ser 
caracterizada como estágio, mas possibilitou pensar a vivência da sala de aula e cotidiano e a relação 
teoria e prática.

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
(Lei 11.788/ Art. 1º, 2008, p. 7)

É através dos resultados alcançados podemos avaliar a importância de ser professor, construindo a 
possibilidade de relacionar as diversas áreas de conhecimentos, bem como as contribuições para a 
prática profissional. 
Constatamos durante a observação da primeira aula da turma do 3º ano “B” onde a professora passou 
o filme “Up altas aventuras” que esse estava, sem a legenda nem mesmo em áudio em inglês. Segundo 
a professora o motivo era devido ao controle do DVD que estava quebrado, por isso assistimos em 
português. Ao longo do filme a professora chamava a atenção dos alunos para algumas cenas, falando 
dos valores que o filme abordava. 
Os alunos entravam e saíam da sala de vídeo o tempo todo sem demonstrar interesse algum pelo 
filme. Ficou evidente que o foco principal desta pratica foi trabalhar a pronuncia e a escuta das pala-
vras em inglês, ou seja, fazer com que o aluno reconhecesse e aprendesse seu significado em demais 
situações da língua estudada em sala de aula. Esta pratica tem se mostrado riquíssima, já que pos-
sibilita o aluno a compreender mais sobre outra cultura e alia a pratica com a teoria aplicada pelo 
professor. 
No 2º ano “A” a professora escreveu no quadro um texto em inglês com um exercício também em 
inglês para os alunos. Contudo a professora só disse durante toda aula “good afternoon”. Este tipo 
de método aplicado em sala é extremamente cansativo para os alunos, pois, o que se é passado são 
apenas praticas de escrita, ou seja, algo mecânico onde o aluno não tem liberdade para pronunciar 
algumas palavras em inglês e nem mesmo conhecer o seu significado além do texto. 
A forma como são trabalhados os textos em inglês na maioria das escolas publicas do Brasil está 
totalmente equivocado, o aluno não consegue extrair do texto tudo aquilo que ele precisa para iden-
tificar nas palavras algum sentido fora dele mesmo.
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É   necessário que haja interação entre aluno e professor para que se possa ter um compartilhamento 
de conhecimentos adquiridos, é preciso também mostrar a cultura da língua estudada em sala de 
aula, pois, para o aluno é difícil aprender uma língua no qual não se conhece o país de origem da 
língua. Segundo os PCN’s, as

Línguas Estrangeiras na escola regular passaram a pautar-se, quase sempre, apenas no estu-
do de formas gramaticais, na memorização de regras e na prioridade da língua escrita e, em ger-
al, tudo isso de forma descontextualizada e desvinculada da realidade. (PCNs, 1999, p.49-63) 

O que vemos hoje em uma grande parte das salas de aula é que para se aprender inglês é preci-
so que o aluno aprenda somente a gramática do “verb to be” esquecendo-se completamente 
dos textos, pronúncia e o ouvir que são fundamentais para aprendizagem de uma língua.  

São raras as oportunidades que o aluno tem para ouvir ou falar a língua estrangeira. As-
sim, com certa razão, alunos e professores desmotivam-se, posto que o estudo abstrato do sis-
tema sintático ou morfológico de um idioma estrangeiro pouco interesse é capaz de des-
pertar, pois se torna difícil relacionar tal tipo de aprendizagem com outras disciplinas do 
currículo, ou mesmo estabelecer a sua função num mundo globalizado. (PCN’s, 1999, p.49-63) 

Devido às festas de finais de ano no 3º ano “B” aconteceu uma confraternização de final de ano 
com o “amigo doce” onde a professora trouxe de casa uma sobremesa para os alunos. É realmente 
importante que o professor tenha este tipo de contato com os alunos, pois, é onde o professor pode 
se aproximar mais do aluno e vice-versa. Conhecer o aluno mais em um momento de interação 
com a turma é algo muito bom para um educador por proporcionar um ambiente de harmonia e 
aprendizagem onde os alunos podem se ver uns nos outros havendo o momento de descontração.
Com este acontecimento podemos perceber que a professora observada tem um bom relacionamen-
to com os alunos e os alunos entre si também. Em um determinado momento perguntamos a uma 
aluna o que ela achava das aulas de inglês ou como deveria ser na opinião dela, e ela respondeu que 
gostava de inglês e achava muito boa a aula da professora, mas reclamou do fato de que eles copiam 
muitos textos em sala.
A nossa observação é que também este fato é devido à falta de livros de inglês que auxiliem no 
aprendizado do aluno. E que infelizmente a professora não soube utilizar outros materiais que pudes-
sem ajudar a superar a falta do livro de inglês. Portanto, essa atividade pode nos dar uma experiência 
das dificuldades encontradas pelo professor de inglês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
         Com a experiência desta atividade da disciplina de Psicologia da Educação podemos mesclar a 
teoria com pratica ao mesmo tempo em que adotamos uma postura de reflexão sobre as praticas no 
ensino de língua inglesa. O aprendizado foi bastante significativo, pois ao concluir fica a sensação de 
missão cumprida, ou seja, o sentimento de realização quanto à questão da pratica envolvendo todo o 
conhecimento acadêmico adquirido em sala. 
         No decorrer das observações dessa atividade aprendemos um pouco sobre as dificuldades que 
o professor de inglês precisa vencer para atingir seus objetivos e as praticas de ensino para construir 
ou desconstruir o aprendizado destes alunos. Acreditamos que esta atividade contribuiu para que nos 
mantivéssemos firmes em nossos propósitos de ensinar inglês por que nos possibilitou uma reflexão 
sobre nossas ações enquanto futuros professores de língua inglesa.
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           A percepção adquirida no decorrer da atividade nos mostrou a importância de se trabalhar o plano de 
aula como forma de estratégia que possibilite o professor está sempre pronto para qualquer imprevisto 
do dia-a-dia. Como quando a aula sobre o filme “up alta aventuras” em que o filme foi passado dublado 
e não em inglês pelo motivo do aparelho não apresentar a opção de linguagens. Desde já percebemos as 
limitações em sala de aula para se aplicar certos conteúdos na disciplina de inglês e o desafio do professor 
em plantar no aluno o sentimento de busca sobre o conteúdo estudado. Afinal, esse é o grande desafio 
que se coloca para o professor tanto em formação continuada como para professor formado na aérea. 
Portanto, é preciso refletir e reavaliar as práticas adotadas em sala de aula no ensino de língua Inglesa.  
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O PROJETO PEDAGÓGICO DA UERN: ANALISANDO A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA 
ÁREA DA INFÂNCIA

ALEXSANDRA MAIA NOLASCO DE CASTRO - UERN 
RAYANE CARLA BATISTA DA SILVA - UERN 
GIOVANA CARLA CARDOSO AMORIM - UERN 

Algumas modificações foram realizadas no Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Educação 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para atender às novas demandas que ocorrem na 
sociedade. A modificação ocorrida na última versão (2007) resultou, na atuação do pedagogo na ed-
ucação infantil, ensino fundamental, gestão de processos educativos e espaços não-escolares. A pre-
sente 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 no que se refere às bases regulamentares e a proposição da formação do pedagogo, nos 
Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) no que se refere aos saberes 
necessários ao educador infantil, e análise bibliográfica em autores como: 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 contem-
plar 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 habili-
dades necessários 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 deman-
das 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 for-
mação 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.
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  Graduanda do curso de Pedagogia – UERN/ Campus Central. bolsista PIBIC/UERN de 
2009 à 2011 e PIBIC/CNPq de 2011 à 2012 E-mail: alexsandra_maia@hotmail.com
   Graduanda em Pedagogia – UERN/ Campus Central. E-mail: rayane_carlabs@hotmail.com
   Doutora em educação. Atuante na linha de pesquisa de Práticas Pedagógicas e Currículo, do-
cente do Departamento de Educação FE, Campus Central, UERN. E-mail: giovana_melo@hotmail.
com
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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

PROCESSO METODOLÓGICO:

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 análise bibliográfica em autores como: SAVIANI (2003), LIMA (2007) e 
OLIVEIRA (2002). Procedemos à análise curricular específica nas disciplinas voltadas à área da in-
fância, 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 da área da infância, da quantidade de disci-
plinas voltadas para essa área e o que sugerem para a melhoria do curso para a referida área de atuação. 
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 Ludici-
dade- 7°período

Profissão Docente – 3° perío-
do

Antropologia e Educação – 1° 
período

Concepções e práticas de Edu-
cação Infantil – 4º período

Teorias Lingüísticas e Alfabet-
ização – 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?
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 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 na 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 in-
fância?
 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, aumen-
to 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?

45% 35% 25%
Psicologia da Educação I   - 2° 
PERÍODO               

Didática – 4° PERÍODO Corpo, Movimento e Ludici-
dade- 7° PERÍODO

Literatura e Infância -6° 
PERÍODO

Teorias Lingüísticas e Alfabet-
ização – 4° 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 elas está (A. P. R. M) que afirma “é preciso 
abrir outras disciplinas que favoreçam a educação infantil”. 20% dos alunos acreditam que as dis-
ciplinas 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 afirmam expressam insatisfação “horrível, pois fazemos um estágio sem 
subsídios necessários” (S.B.S.S); complementa (A. P. R. M) ao afirmar: “acho que é mal elaborado, 
pois antes da prática devemos ter a teoria”. Apenas 5% acredita que as outras disciplinas comple-
mentam 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 in-
fância?
 Dentre as sugestões encontramos: aumento no número de disciplinas para essa área. O restante 
dividiu-se em aula em laboratório e atividades em campo.
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CONCLUSÃO: 
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. 
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 (dis-
cussão da questão: 2). Visualiza-se, também a necessidade de reorganização curricular (discussão da 
questão: 3). Outro ponto de grande relevância é a ausência de citação disciplinas formativas básicas 
da área (visualizada na questão: 1)
Nos resultados parciais da pesquisa é possível perceber 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 na grade 
curricular da UERN. 
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OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS COMO BASE PARA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 
PROFISSIONAL

Maria da Natividade de Oliveira – UERN 
Anaeli Chaerli Ferreira Alves – UERN 
Mayla Graciela de Lima – UERN 
Maria do Socorro dos Santos – UERN 
 
RESUMO: A identidade profissional pedagógica tem sido alvo de discussão nos cursos de Pedagogia, 
isso parte do querer entender o papel do pedagogo nos espaços em que atuam. Dessa forma, val-
orizar a prática reflexiva é mostrar ao aluno que esta não poder ser vista ou entendida apenas como 
um ofício de sua prática, mas como seu reconhecimento de sua formação. O Pedagogo deve apren-
der-fazer decifrando o desconhecido. Neste sentido, esse estudo de caso, oriundo dos estágios super-
visionados obrigatórios I e II, do curso de Pedagogia da UERN, no CAP, que tem como base teórica 
autores como Libâneo (2007), Tardif (2008), Pimenta (1999), entre outros, proporcionou articular 
conhecimentos entre as teóricas e as práticas pedagógicas, criando dessa forma concepções a cerca 
da identidade profissional, uma vez que esta estar direciona ao fazer e aprender de cada profissional 
docente. Identidade pedagogia é uma forma de criar no meio profissional alicerce sobre suas ações e 
métodos aprendidos e resignificados. 
PALAVRAS-CHAVE: Estágios Supervisionados, Identidade Profissional, Experiências. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca analisar estudos sobre o papel do Estágio Supervisionado na formação da 
identidade profissional, tendo como base as experiências adquiridas nos Estágios Supervisionados 
obrigatórios I e II do Curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu – CAP/UERN, sendo o 
primeiro direcionado para Educação Infantil e o segundo para os anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, realizados nas escolas do município de Patu/RN.
Os Estágios Supervisionados se configuram e se caracterizam como os primeiros contatos práticos 
estabelecidos entre o graduando e o seu campo de atuação, sendo o lócus estágio o ambiente onde o 
universitário realiza a dialética teoria-prática, tendo como aporte os conhecimentos e saberes advin-
dos da academia. Assim, o estudante de Pedagogia pode aprimorar e intensificar o processo de for-
mação de sua identidade como profissional docente, bem como traçar os caminhos a serem seguidos 
durante sua atuação enquanto profissional da educação, uma vez que o curso dá aberta para trabalhar 
em diferentes espaços, inclusive nos campos não escolares, desse modo enxergando mais a fundo o 
seu papel no seio da sociedade, já que a compreensão da pedagogia estar em um caráter de formação 
humana. 
Partindo desse contexto, refletir sobre o papel dos Estágios Supervisionados I e II para a formação 
da identidade profissional é dá importância às características coletivas e individuas ao contexto do 
ensinar-aprender, onde se visa analisar as experiências vivenciadas por eles afim de, compreender o 
processo de construção da identidade de ser pedagogo.

_______________________________ 
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  Graduada no curso de Pedagogia pelo CAP/PATU (E-mail: socorrosantos.c@gmail.com)
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bem como traçar os caminhos a serem seguidos durante sua atuação enquanto profissional da ed-
ucação, uma vez que o curso dá aberta para trabalhar em diferentes espaços, inclusive nos campos 
não escolares, desse modo enxergando mais a fundo o seu papel no seio da sociedade, já que a com-
preensão da pedagogia estar em um caráter de formação humana. 
Partindo desse contexto, refletir sobre o papel dos Estágios Supervisionados I e II para a formação 
da identidade profissional é dá importância às características coletivas e individuas ao contexto do 
ensinar-aprender, onde se visa analisar as experiências vivenciadas por eles afim de, compreender o 
processo de construção da identidade de ser pedagogo.

METODOLOGIA

Utilizamos como procedimentos metodológicos em primeira fase de estudo aportes teóricos como 
Pimenta (2007), Tardif (2006), RCNEI (V.1, 1998), Caidy e Kaercher (2001), entre outros; As ob-
servações foram realizadas em (02) duas escolas da rede municipal de ensino, todas localizadas no 
município de Patu/RN; em seguida adentramos em uma elaboração de projeto para execução das 
atividades elaboradas. Por meio das vivências dos Estágios Supervisionados I e II, buscamos traçar o 
papel deste para a formação da identidade profissional do estudante do Curso de Pedagogia. A partir 
disso, realizaremos uma análise reflexiva por meio de relatórios e artigos tendo como ponto central 
a construção da identidade profissional partindo dos momentos de experiências práticas proporcio-
nadas pelos estágios.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A educação, hoje mais do que nunca, precisa de profissionais capacitados para exercer seu papel efi-
cazmente, que visem garantir o processo de ensino e aprendizagem. A educação se caracteriza como 
a base que sustenta a sociedade e seu desenvolvimento. Tendo em vista que a importância do proces-
so educativo para os indivíduos e a sociedade em geral, a formação dos profissionais que atuaram ou 
atuarão no âmbito educacional deve buscar, o máximo possível, aproximar a formação profissional, 
neste caso formação de pedagogos, a realidade do campo de atuação.
A prática de docência é um dos caminhos para a formação do educador. A finalidade do estágio é 
proporcionar ao estudante experiência prática na sua formação, concedendo-lhe complementação 
do ensino aprendizagem seja ele de maneira formal ou não formal. Através do estágio é possível 
também que o Pedagogo resignifique seus saberes e produza novos conhecimentos.
Quando o aluno parte para a prática em sala de aula geralmente se depara com dificuldades e situ-
ações de conflito diante da real condição das escolas e as contradições entre o escrito e o vivido, o 
dito pelos discursos oficiais e o que realmente acontece. É muito difícil colocar em prática as teorias 
estudadas durante o curso de formação.
Os estágios permitem que o graduando possa adquirir uma primeira experiência sobre a prática ped-
agógica, de forma a identificar quais os métodos, técnicas e metodologias que são mais adequados ao 
seu perfil enquanto educador e futuro profissional da e para educação. As experiências advindas dos 
estágios supervisionados permitem ao estudante de Pedagogia estabelecer uma relação mais consist-
ente com a construção da sua identidade profissional. 
Freire (1996, p. 35) nos aponta que:  

Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade pensante, comunicante, transformador, 
criador, realizador de sonhos [...].  Ensinar exige a apreensão da realidade [...], transformar a realidade 
para nela intervir, recriando-a [...]. Ensinar exige segurança, profissional e generosidade [...]. O fun-
damental no aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade da liberdade que se assume 
[...].  
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Ao adentrar na academia, o graduando trabalha de forma organizada, sistematizada e consciente a 
formação de sua identidade. É no meio acadêmico que o graduando adquiri os saberes necessários 
a sua formação citado por Tardif (2008, p. 52) ao dizer que “o docente não é apenas um prático mais 
também um formador”, é que afirmamos que nesse desígnio o docente precisar traçar uma linha de 
saberes pedagógicos como os disciplinares, curriculares, profissionais, experiencial, e os culturais 
mesmo que teóricos para que o seu trabalho prático tragar informações por meios dos conteúdos 
capazes de diagnosticar as dificuldades presentes em cada educando, permitindo trabalhar de acordo 
com os problemas do alunado.
É no campo de atuação onde o estudante começa a construir sua identidade profissional atribuindo 

significado ao ser professor, assim como afirma Pimenta (1999, p. 19):
 

Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias ex-
istentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 

modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas 
angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor.

Em voz corrente, o pedagogo em qualquer atividade que elabore, envolve o indivíduo a novas 
aprendizagens, não importando que esta seja realizada na educação Informal, educação não formal, 
ou educação formal, pois como nos diz Libâneo (2007, p. 26) “não há uma forma única nem um úni-
co modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela acrescenta e talvez nem seja o melhor; 
o ensino escolar não e a única prática, e o professor profissional não é o seu único praticante.”.
É importante que o Pedagogo perceba a necessidade de ser consciente e definidor de uma prática 
pedagógica na nas diversas modalidades em que pode atuar que permita o indivíduo interagir com o 
conhecimento de maneira prazerosa, dinâmica e estimulante, pois atuando dessa forma estará elab-
orando um modo/método e identidade profissional de ser. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pedagogo deve realizar uma prática de ensino em que haja uma relação entre os conteúdos e a vida 
social, trabalhando-os de forma contextualizada e lúdica, pois só assim haverá um maior interesse 
e aprendizagem por parte dos participantes/alunos, personagens principais do processo de ensino/
aprendizagem e transmissão de valores.
A extensão da reflexão na prática de ensino nos estágios supervisionados não pode ser algo reduzido 
apenas ao contexto de sala de aula, não há um único espaço para a aprendizagem assim, com não há 
uma única situação de aprendizagem, por isso, o Pedagogo nas suas situações de aprendizagem deve 
inovar, pensar, criar, dá ao individuo a possibilidades de entender e atuar no mundo de modo par-
ticipativo, favorecendo suas habilidades já estabelecidas na sua formação tanto sociais como familiar, 
por isso que dizemos que o pedagogo é multidimensional. 
Nessa perspectivada, a identidade profissional estar no modo em que cada docente se coloca nas 
atividades em sala de aula, pois cada um deve respeitar uma modalidade de atuação voltada a: apren-
der-ser, aprender-fazer, aprender-ensinar e ensinar-ser. 
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OS RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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RESUMO: O artigo tem por finalidade relatar dados de uma atividade investigativa proposta pela 
disciplina Seminário Temático II, vivenciada no 6º período do curso de Pedagogia da UERN. A 
temática abordou sobre o uso de “Recursos didático-pedagógicos na escola” e foi discutida com base 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 2001), e nos estudos de Sou-
za (2007) e de Teberosky e Colomer (2003). A atividade exigiu o levantamento de informações sobre 
recursos didático-pedagógicos disponíveis nas escolas em que aconteceram o Estágio Supervisiona-
do II, a fim de obter informações sobre a utilização desses recursos em sala de aula, a disponibilidade 
do material para os alunos e a contribuição no processo ensino-aprendizagem de maneira significa-
tiva nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA; RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS; ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA.
INTRODUÇÃO
 A pesquisa foi desenvolvida em três escolas situadas em Mossoró/RN onde foi perguntado 
aos diretores e pedagogos das instituições quais os recursos didáticos disponíveis na escola, como e 
se estão sendo utilizados, quais os recursos para o ensino de língua portuguesa, e que diferença esse 
uso faz para esse ensino.
 Quando se fala do ensino, logo pensamos em aulas tradicionais, onde o professor expõe o 
conteúdo em sala, realiza algumas atividades escrita ou oral e avalia os alunos com uma habitual 
prova escrita. Mas essa não é uma realidade tão distante da aqui apresentada; um dos aspectos que 
observamos durante a pesquisa foi o mau uso indevido dos recursos didático-pedagógicos, onde eles 
estão guardados em um determinado cômoda da escola e são poucos os docentes que utilizam esse 
tipo de material, o que torna assim uma aula meramente tradicional.
 De acordo com Souza (2007, 111), “recurso didático é todo material utilizado como auxílio 
no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos”.
 Na visita às escolas encontramos diversos recursos didático-pedagógicos para auxiliar nas 
disciplinas escolares. Mas segundo os diretores de duas das instituições visitadas, as escolas dispõem 
de alguns recursos didático-pedagógicos mas nem todos os professores utilizam esses materiais, 
sendo que o material mais utilizado pelos docentes é o projetor multimídia (data show), os livros 
didáticos e os paradidáticos, e alguns jogos. E também têm professores que desconhecem a existência 
desses recursos na escola. Na terceira escola de acordo com a diretora os recursos mais utilizados 
são o próprio livro do aluno, o quadro e a biblioteca, onde os alunos têm acesso a diversos livros. 
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Souza (2007) afirma que a utilização de recursos didáticos no processo de ensino - 
aprendizagem é importante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvol-
vendo sua criatividade, coordenação motora e habilidade (...). A autora cita ainda que: 

Manipulando materiais concretos o aluno envolve-se fisicamente em uma situação de aprendizagem 
ativa. O caráter motivador é uma das funções do uso de tais recursos, pois se sabe que o conhecimento 
na criança, parte do concreto para o abstrato, e também é bem mais divertido aprender brincando, o 
cuidado com esse aspecto e imprescindível, pois, ao trabalhar com recursos didáticos, o professor deve 
estar muito bem preparado, com um bom embasamento teórico assim, realmente poderá cumprir a 
sua missão, que é ensinar. (p. 113)

1.  RECURSOS DIDÁTICOS DISPONÍVEIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUE-
SA
Segundo o PCN de Língua Portuguesa ao selecionar recursos didáticos para o trabalho pedagógico 
na área de Língua Portuguesa, deve-se levar em consideração sua utilização nas diferentes situações 
de comunicação de fato e as necessidades colocadas pelas situações de ensino e de aprendizagem. 
Desenvolver um ambiente adequado e rico dentro da sala de aula, bem como desenvolver conceitos 
sobre alfabetização é um processo construtivo. O primeiro esforço deve estar orientado para assum-
ir que o ambiente onde a criança aprende a ler e a escrever deve ter uma quantidade suficiente de 
material escrito. Além do inventário de suportes e materiais diversos, estes devem ser adequados e 
relevantes para a criança. (Teberosky, Ana & Colome, Teresa, 2003).
Partindo do princípio de que os recursos didático-pedagógicos representam um auxílio no processo 
visual do ensino-aprendizagem, onde o educando tem o contato direto com o que está sendo trans-
mitido em sala de aula, essa investigação nos possibilitou perceber que os alunos sentem falta desse 
contato o que os deixam muitas vezes sem motivo para participar da aula. No ensino de Língua Por-
tuguesa não é diferente, esses recursos também auxiliam no desenvolvimento cognitivo da criança, e 
ampliam o processo de alfabetização. 
Ao abordar sobre a qualidade do material específico para o trabalho com a criança, Teberosky e 
Colomer (2003, 110) evidenciam que um fator importante para a aprendizagem da leitura é que os 
professores desenvolvam critérios de seleção de livros e materiais para despertar o interesse e facilitar 
a compreensão da criança. Para realizar essa tarefa, os aspectos mais importantes a serem levados 
em consideração são a qualidade e a clareza das ilustrações, as características de previsibilidade do 
texto, sua extensão, o nível do vocabulário e dos conceitos, o grau de repetição e de simplicidade da 
estrutura da história. 
As autoras abordam ainda a importância de apresentar às crianças os suportes de linguagem escrita, 
em especial os livros. São eles escritos urbanos, escritos domésticos e escritos das máquinas intera-
tivas.
2.  RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS VISITADAS
 Para as pedagogas (entrevistadas) esses recursos são de suma importância no desenvolvimen-
to da aula. Além de desenvolver o raciocínio lógico da criança eles auxiliam no desenvolvimento da 
escrita e da leitura. Também é um incentivo tornando assim a aula dinâmica.
 Na alfabetização inicial, alguns materiais podem ser de grande utilidade ao professor: alfabe-
tos, crachás ou cartazes com os nomes dos alunos, cadernos de textos conhecidos pela classe, pas-
tas de determinados gêneros de textos, dicionários organizados pelos alunos com suas dificuldades 
ortográficas mais frequentes, jogos didáticos que proponham exercícios linguísticos, por exemplo. 
(BRASIL, 2001, 93).
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Segundo as pedagogas alguns dos materiais citados no PCN de Língua Portuguesa são utilizados 
com frequência durante o dia-a-dia na sala de aula. “Eu gosto de trabalhar com materiais reciclados 
onde mostra o valor da reciclagem e com os materiais que a escola disponibiliza” (depoimento da 
professora G. A. M.). 
Diante disso percebemos a importância de trabalhar com recursos didático-pedagógicos onde a 
aprendizagem torna-se mais significativa tanto para o discente como para o docente que, com esses 
recursos, tem melhores condições para desenvolver atividades lúdicas e criativas propiciando mel-
hores resultados para ensino-aprendizagem. 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
     Ao término do trabalho é possível concluir que a investigação realizada nas escolas con-
tribuiu para uma melhor compreensão do grupo em relação ao tema abordado. Percebemos através 
da temática que o uso dos recursos didático-pedagógicos é fundamental para o desenvolvimento do 
processo de escrita e de leitura das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, e que as cri-
anças devem estar constantemente em contato com esses recursos para facilitar a sua aprendizagem, 
ao mesmo tempo em que o professor deve contribuir para que essa meta seja alcançada, utilizando os 
recursos de forma dinâmica e significativa.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo refletir sobre a atuação do pedagogo em espaços não-escolares, procu-
rando ressignificar conceitos e práticas inerentes ao trabalho pedagógico, bem como conhecer a im-
portância do mesmo como mediador e organizador de situações de aprendizagem. A metodologia 
consistiu em um primeiro momento, em estudos teóricos e discussões em sala de aula. E no segundo 
momento, acompanhamos os profissionais que atuam na gerência executiva da educação no Municí-
pio de Mossoró – RN. Buscamos nos discursos dos pedagogos investigados, elementos que susten-
tem a teoria sobre a função pedagógica desses profissionais em espaços não escolares. A partir desse 
estudo foi possível perceber que uma das principais funções dos pedagogos da Gerência Executiva 
da Educação é desenvolver ações pedagógicas voltadas para situações de aprendizagens para esco-
las da comunidade, atuando na área de gestão e políticas educacionais. Dessa forma, evidencia-se 
que os pedagogos no espaço investigado estão plenamente envolvidos com todo o processo de ensi-
no-aprendizagem que ocorre nas instituições municipais de ensino, mesmo não atuando em sala de 
aula.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço não-escolar. Atuação profissional. Pedagogo. 

INTRODUÇÃO
 O presente estudo tem como objetivo discutir a atuação do pedagogo na gerência executiva 
da educação caracterizada como espaço não escolar no contexto do curso de Pedagogia da UERN. 
Dessa forma, buscamos conhecer o papel que o pedagogo desempenha no âmbito da gerência. O 
estudo foi desenvolvido durante o período do estágio supervisionado III, no curso de Pedagogia da 
Universidade Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa contou inicialmente com 
uma exploração bibliográfica em que destacamos Libâneo (1994 e 2007) e Gohn (2006). Para coleta 
de dados foram realizadas observações na Gerência Executiva da Educação sobre o trabalho do Ped-
agogo durante o período de 05 semanas. 
 Este artigo está estruturado da seguinte forma, inicialmente teorizamos sobre quem é o 
profissional pedagogo e sua atuação na educação em seu contexto mais amplo. No item seguinte, 
apresentamos o espaço não-escolar,  em que realizamos nossa observação sobre a atuação do peda-
gogo, que foi a Gerência Executiva da Educação no Município de Mossoró, e por fim, tecemos nossas 
considerações finais sobre a função do pedagogo em espaços não formais.

OS ESPAÇOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ALéM DA ESCOLA

  A concepção de que o pedagogo pode atuar em outros espaços, que não necessariamente a es-
cola, vem como consequência da ampliação do conceito de educação. Para Libânio (2007, p.25) “[...] 
é evidente que as transformações contemporâneas contribuíram para consolidar o entendimento da 
educação como fenômeno plurifacetado ocorrendo em muitos lugares, institucionalizados ou não, 
sob várias modalidades.”
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Partindo da ideia de Libâneo a educação existe em todos os lugares e com isso vem crescendo as ne-
cessidades do conhecimento pedagógico em vários campos sociais sejam por intermédio de agentes 
formais ou não-formais.
 A ação pedagógica não ocorre somente na escola ou na família, mas também através dos meios 
de comunicação, em movimentos sociais e em instituições não-escolares. De acordo com Libâneo 
(1994) a educação é apresentada como um conceito amplo, em que podemos sintetizar como uma 
modalidade de influências e inter-relações que convergem para a formação da personalidade social e 
do caráter, sendo assim uma instituição social.
O espaço formal é o espaço escolar, o espaço físico, onde são realizadas as atividades institucionais. 
Nesse espaço, as atividades são garantidas por lei, e portanto, sistematizada devendo ser respeitada 
em todo o território nacional. Gohn (2006, p. 29) nos afirma que “Na educação formal estes espaços 
são os do território das escolas, são instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas 
segundo diretrizes nacionais”. 
  Assim, esse espaço de educação está relacionado a Instituições Escolares de Educação Básica 
e de Ensino Superior com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 
em suas diversas modalidades.
Em outra dimensão social encontrarmos o espaço não-formal de educação se refere aos ambientes 
diferentes da escola em que ocorre uma ação educativa com alguma sistemática e estrutura. Há in-
úmeros lugares não formais, podendo ser institucionalizados ou não, como exemplo, podemos citar 
os presídios, empresas, hospitais, museus, planetários, e outros (Libânio, 2007). 
Existe ainda, na concepção de Libâneo (2007), o espaço informal em que não se observa uma inten-
cionalidade ou sistemática na ação educativa, e que ocorre no meio sociocultural em que o sujeito 
está inserido, como as influências dos meios de comunicação, nas relações interpessoais, entre outras. 
Diante dessa visão ampliada de educação percebemos que os espaços pertinentes aos pedagogos se 
ampliaram consideravelmente, pois muitas são as instituições que necessitam de intervenção ped-
agógica, principalmente no contexto social atual. É nessa perspectiva que Andréia Ramal (2002), 
defende que a profissão de pedagogo é a “profissão do momento”, isso porque a autora acredita que 
no dia-a-dia de uma sociedade em que o conhecimento assume novas configurações, a capacidade de 
gerenciar informações se torna a competência mais valiosa.
Assim, onde há  a função de educar e contribuir socialmente há espaço para atuação do pedagogo, na 
medida em que este profissional pode articular os conhecimentos de sua formação, mesmo que não 
atue diretamente com a sala de aula e a docência. Abordaremos a seguir uma instituição que apesar 
de lidar com a educação formal, não se caracteriza como espaço escolar, pois sua atuação é direcion-
ada a políticas e gestão educacional, em que a atuação do pedagogo é muito relevante.

GERÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DE MOSSORÓ-RN: POSSIBILIDADE PARA AT-
UAÇÃO DO PEDAGOGO 

A Gerência Executiva de Educação do município de Mossoró- RN  é o órgão é responsável pela 
organização e elaboração de todo o processo educacional do município, portanto, é regida por um 
Plano Municipal de Educação e tem algumas atribuições de acordo com os princípios e conforme o 
parágrafo 2ª do artigo 211 da constituição federal, lei orgânica do Município, art. 11 da LDB nº 9.394 
de 1996 e deliberação CME de nº 01/2000 em oferecer a Educação Infantil, da creche a pré-escola, o 
Ensino Fundamental regular (1º ao 9º ano) e a Educação de Jovens e Adultos. 
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É na Gerência Executiva da Educação onde todas as políticas educacionais convergem para que os 
objetivos traçados sejam alcançados de forma significativa, e que consequentemente, melhore os 
índices que aferem a qualidade da educação na cidade de Mossoró-RN. A equipe de pedagogos atua 
em vários setores do órgão com um objetivo de atender aos alunos das modalidades de ensino pre-
sentes na rede municipal de ensino: educação infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos.
Observamos durante o estágio supervisionado III, que a Gerência realiza as ações apoiadas na Lei 
de Responsabilidade, que foi criada com o objetivo de promover a melhoria da qualidade do Sistema 
Municipal de Ensino. Segundo as Pedagogas que acompanhamos para alcançar os objetivos para 
melhoria da qualidade de ensino, foram delineadas algumas ações: a) execução de ações planejadas, 
b) estabelecimento de metas educacionais, c) investimento crescente e sistemático de recursos finan-
ceiros, d) avaliação de desempenho, tendo como foco principal o aluno e tendo como resultado dessa 
política, a melhoria dos indicadores educacionais e sociais. Todas as ações planejadas respeitam o 
Calendário Escolar, para que todos os integrantes (professores, alunos, supervisores, diretores etc.) 
que fazem a educação do município participem de todas as ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que esse espaço se caracteriza como não-escolar, não cabendo na classificação propos-
ta por Libâneo (2007), que classifica os espaços de atuação do pedagogo em formal, informal, não 
formal. Os pedagogos trabalham diretamente com a Educação formal, mas não no âmbito da sala 
de aula e da docência, utilizando os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica e 
que apesar de não estarem dentro da escola, estão envolvidos nos processos de decisões e políticas 
educacionais.
No âmbito da gerência executiva da Educação tivemos uma visão geral do trabalho que é desem-
penhado pelos pedagogos naquele espaço. Constata-se que é nesse espaço que acontece as grandes 
decisões que influenciarão todas as atividades pedagógicas, e  também é oferecido todo um suporte 
aos professores, supervisores e diretores.
 Através das ações da equipe de políticas pedagógicas são implementadas e executadas, e nesse 
sentido, podem-se destacar as discussões acerca do currículo, encontros pedagógicos entre outras 
atividades pertinentes que ocorre na Gerência Executiva da Educação e fora dela nas visitas às es-
colas. A função desse profissional e sua atuação acontecem em vários locais desde espaços formais e 
não-formais, ou seja, nos locais onde necessita da intervenção deste profissional.
 A equipe está engajada no sentido de atingir as metas traçadas para todo o ano, como também 
no cumprimento das leis que regulamenta a educação municipal. Há também uma grande preocu-
pação com a melhoria dos índices da melhoria da educação, como também com cumprimento das 
metas planejadas para ou para um período maior que favoreça ao município atingir seus objetivos ou 
metas. 
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RESUMO: Este trabalho constitui uma discussão acerca da importância do planejamento para a 
inovação e qualidade da prática docente, analisando a contribuição da experiência desenvolvida no 
estágio supervisionado II, que foi realizado numa turma de 2º ano dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental, em uma escola da rede estadual de ensino na cidade de Pau dos Ferros/RN. Objetivou-se 
assim mostrar a importância do planejamento na prática pedagógica do professor e ao mesmo tempo 
provocar uma reflexão em busca de qualidade e da aprendizagem dos alunos. A metodologia adotada 
neste trabalho é  de caráter qualitativo, vez que, para a construção do mesmo dispôs-se de análises e 
discussões das observações e práticas realizadas no período do em que ocorreu o estágio, bem como 
das leituras e reflexões acerca do referencial teórico-bibliográfico respaldado  em autores como: Bzu-
neck (2000); Fusari (2010); Ghedin (2008); Tardif (2002). As leituras, reflexões e análises, possibil-
itaram um aprofundamento acerca da função do planejamento, da prática de reflexão para a busca 
do novo, a fim de ofertar ao aluno situações de aprendizagem prazerosas e educativas. Desse modo, 
constatou-se que para o desenvolvimento de uma prática pedagógica eficaz e eficiente, o professor 
deve direcionar seu planejamento para o aluno, refletindo, mudando, enfim fazer com que seu aluno 
aprenda a construir seu próprio conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: INOVAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE; PLANEJAMENTO; ESTÁGIO SU-
PERVISIONADO.

Este trabalho trata da importância e a contribuição do planejamento para inovação e qualidade da 
prática docente que requer a busca de novas metodologias, a fim de criar situações prazerosas de 
aprendizagem, dando funcionalidade e significado a sua prática propiciando a construção do conhe-
cimento dos alunos. A construção deste é resultado do desenvolvimento do componente curricular 
“Estágio supervisionado II”, do curso de Pedagogia do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albu-
querque Maia– CAMEAM da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Objetiva-
mos mostrar a importância do planejamento na
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prática pedagógica do professor e ao mesmo tempo provocar uma reflexão em busca de qualidade e 
da aprendizagem dos alunos permitindo assim, uma percepção real da contribuição do estágio super-
visionado nos anos iniciais do ensino fundamental para despertar em nós, pedagogos em formação, 
a necessidade do planejamento e da reflexão para a prática do professor. Na metodologia, adota-
mos a pesquisa de caráter qualitativo, seguindo o seguinte percurso: observações e desenvolvimento 
de práticas pedagógicas realizadas no período do estágio supervisionado II, bem como da análise 
teórico-bibliográfica respaldada em: Bzuneck (2000); Fusari (2 010); Ghedin (2008); Tardif (2002, 
que compreendem o professor como um pesquisador, que busca sempre novos métodos e novas 
formas de ensinar, renovando constantemente sua prática, com o intuito de qualificá-la, e possibilitar 
ao aluno melhores e mais atrativas condições de aprendizagem. Para tanto, o educador deve ser con-
sciente de que não existe um método padrão de ensino a ser executado sempre da mesma forma, pois 
os alunos e as situações, se modificam no ritmo da sociedade em que vivem, sendo necessário que o 
educador reflita sempre e inove as práticas quando necessário, na busca de adequá-las aos contextos 
e realidades sociais diferentes. Neste sentido:

Fundar e fundamentar o saber docente na práxis (ação-reflexão-ação) é romper com o modelo “tecni-
cista mecânico” da tradicional divisão do trabalho e impor um novo paradigma epistemológico capaz 
de emancipar e “autonomizar” não só o educador, mas, olhando-se a si e á própria autonomia, pos-
sibilitar a autêntica emancipação dos educandos, não sendo mais um agente formador de mão-de-
obra para o mercado, mas arquiteto de uma nova sociedade, livre e consciente de seu projeto político. 
(GHEDIN 2008, p.135). 

Ou seja, a prática docente deve está voltada para a mediação e construção de conhecimentos, levando 
em consideração as especificidades de cada indivíduo como a cultura, valores e os conhecimentos 
prévios. Nessa perspectiva, o professor deve ser um profissional crítico capaz de articular os saberes e 
propiciar atividades que motivem o aluno a querer aprender e a exercer sua criatividade, consideran-
do que “a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mu-
dar de curso”. (BZUNECK, 2000, p. 9). Então, motivar é apresentar a razão, a necessidade, é despertar 
no aluno a vontade de aprender. Desse modo, é necessário que o profissional esteja compromissado 
em formar os sujeitos para que possam desenvolver um pensamento crítico, reflexivo e autônomo, 
como tão bem disserta Tardif (2002, p.39). 

O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina seu programa, além de pos-
suir certos conhecimentos receptivos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 
prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

Isto é, o professor, deve cotidianamente, pesquisar e analisar, atividades que melhor se adéquem aos 
níveis de desenvolvimentos dos seus alunos, pois há várias formas para buscar o novo, utilizando 
das diversas tecnologias como da internet, que porta uma vasta quantidade de informações e con-
hecimentos que podem viabilizar e facilitar o trabalho em sala de aula. Ou mesmo o uso de matérias 
mais acessíveis, tanto os disponíveis na escola como também, construir alguns a partir do próprio 
planejamento.

Foi nessa perspectiva que realizamos o estágio supervisionado II numa turma do 2º ano do ensino 
fundamental, numa escola da rede estadual de ensino da cidade de Pau de Ferros - RN. Inicialmente, 
realizamos observações para fazer o diagnóstico da turma e da escola, onde percebemos nitidamente 
as práticas tradicionais lá aplicadas. Assim, não foi difícil perceber a falta de um planejamento sis-
tematizado das aulas, vez que percebemos uma aplicação do livro didático sem preocupação em rel-
acionar os conteúdos deste à realidade do aluno, como se o livro didático fosse o único aparato ped-
agógico a ser trabalhado na sala de aula. A esse respeito, Fusari (2010, p.47), contesta afirmando que:



109

O livro didático é apenas um dos instrumentos comunicacionais do professor no processo de edu-
cação escolar, tanto na Pré-escola, como no 1 °, 2° ou 3°- Grau. Isto significa que a capacidade do 
professor deve ser mais abrangente, não se limitando ao mero recorrer ao livro didático. 

Dessa forma, o livro pode e deve ser utilizado pelo professor como uma das suas ferramentas, en-
tretanto, cabe a ele ser o articulador dos conteúdos aplicados e não deixar se acomodar por meio de 
práticas rotineiras, e ultrapassadas. Nessa perspectiva de trabalho, a realidade da turma era de total 
desestímulo onde o comodismo acompanhava os alunos de tal maneira que nas duas semanas de 
desenvolvimento das práticas pedagógicas de estágio supervisionado foi grande o empenho para 
desenvolver ações pedagógicas diferenciadas, sistematizadas que envolvessem conteúdos extras do 
livro didático, envolvendo o lúdico. Sendo assim, o planejamento foi um dos pontos chave para a 
realização de um bom trabalho, pois, como defende Fusari (2010, p.45) “[...] Ele deve ser concebido, 
assumido e vivenciado no cotidiano da prática social docente, como um processo de reflexão. [...]” 
(grifo do autor). Com isso, as metodologias serviram para o desenvolvimento dos alunos de maneira 
a contribuir para a motivação, onde as práticas inovadoras, ou melhor, que saiam do tradicionalis-
mo e das rotinas, contribuíram para a criatividade e a autoestima dos alunos no processo de ensi-
no-aprendizagem. Sobre esse aspecto, Fusari (2010, p.52), acrescenta que “Os problemas devem ser 
identificados, caracterizados, tendo em vista a sua superação.” e este fator foi contemplado por meio, 
inclusive, da relação dos conteúdos com a realidade dos alunos e comunidade, trazendo sentido, 
bem como contribuindo no desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que a reflexão se tornou 
um grande e indispensável fator para o trabalho desenvolvido, permitindo-nos avaliar, e mudar as 
posturas em meio o processo de estágio supervisionado, procuramos buscar alternativas variadas que 
superasse o medo do novo, por vezes a falta de interesse, a falta de autoestima, o pouco, ou mínimo 
acompanhamento dos pais, a indisciplina, fatores estes que elencam a maior dificuldade de se tra-
balhar na sala de aula. Com isso, pudemos constatar alguns aspectos da realidade do profissional da 
educação e concordamos com Fusari (2010, p.52) quando afirma que “O processo de planejamento, 
bem como seus desdobramentos em elaborar, vivenciar, acompanhar e avaliar planos, é o próprio 
espaço da prática pedagógica do educador”. E foi com esse intuito que procuramos desenvolver o 
nosso trabalho, que para nós foi difícil, mas muito prazeroso, visto que contribuiu à  descobertas 
de conhecimentos tanto para nós estagiárias quanto os alunos.  Assim, com base no trabalho de 
estágio supervisionado desenvolvido e nas leituras e discussões realizadas, podemos afirmar que 
não se distingue prática pedagógica do planejamento, e que este deve ser respaldado em referencias 
teórico como subsídios à ação docente. A experiência do estágio constituiu um momento de reflexão 
e aprofundamento do conhecimento, uma vez que, fizemos a articulação entre teoria e prática, como 
também pudemos vivenciar de perto as características positivas e negativas do trabalho pedagógico, 
atuando em uma turma do 2º ano do ensino fundamental. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS VOLTADAS PARA O RESGATE SOCIAL – O PROCESSO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO NO PRESÍDIO FEDERAL EM MOSSORÓ/RN
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RESUMO: O presente artigo apresenta reflexões sobre as práticas socioeducativas e o processo de 
ressocialização no Presídio Federal de Mossoró-RN- PFMOS, tendo com referência o Projeto PROE-
JA-FIC desenvolvido neste ambiente. O estudo de cunho bibliográfico e empírico foi realizado a par-
tir da análise da prática educativa de pedagogos desenvolvida no projeto. Os resultados evidenciam 
que as práticas socioeducativas desenvolvidas no projeto partem do pressuposto de que a educação 
está intrinsecamente ligada à igualdade, liberdade e fraternidade e tem por eixo norteador o resgate 
social do discente a partir da realidade em que está inserido. O projeto de ressocialização é desen-
volvido com base em atividades que favoreçam a interação entre o sujeito e o meio, que este sujeito 
se perceba como ser humano com potencialidade de aprender, de se apropriar de informações para 
intervir com ações positivas na sociedade.  Observa-se uma melhoria na motivação e autoestima dos 
aprisionados. Constatou-se que, a iniciativa é desafiadora, ao mesmo tempo inovadora e digna dos 
créditos das autoridades. Destaca-se também que os pedagogos envolvidos no processo acreditam 
no trabalho que realizam e regeneração social. Trabalho que depende de conscientização das ações, 
de continuidade e compreensão abrangente do que esta sendo proposto, para que o preconceito so-
cial não seja fator determinante na vida daquele que um dia infringiu as normas sociais, ou seja, o 
ex-detento.

PALAVRAS-CHAVE: Ressocialização. Práticas socioeducativas. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta reflexões sobre as práticas socioeducativas e o processo de ressocial-
ização no PFMOS- Presídio Federal de Mossoró-RN, tendo com referência o Projeto PROEJA-FIC 
desenvolvido neste ambiente. Ser pedagoga e trabalhar como docente no curso de Pedagogia, espe-
cialmente no Estágio III, que prioriza a temática: “O Pedagogo em espaços não escolares”, foi a mola 
propulsora para elaboração deste estudo, visto que possibilitou conhecer e pesquisar a atuação do 
pedagogo em outros espaços. Os conhecimentos adquiridos favoreceram o desenvolvimento de uma 
práxis focada no contexto prisional e seus sujeitos.
A necessidade de um olhar crítico sobre as práticas educativas do pedagogo neste contexto fez emergir 
algumas questões: que tipo de experiências, de práticas, o pedagogo vivencia no interior das prisões? 
Como desenvolve práticas socioeducativas focadas no processo de ressocialização? Entendemos que 
é uma realidade de um mundo desconhecido e as pessoas que se encontram neste ambiente precisam 
de uma atenção diferenciada, de um olhar humano e amigo, de uma educação voltada para o resgate 
da cidadania.  Preocupações que subsidiaram uma ação pedagógica comprometida com uma prática 
emancipatória que observa as contradições e limitações, que acabou por ocupar significativamente, 
a centralidade da prática educativa que introduzimos nas aulas de língua portuguesa oferecidas aos 
prisioneiros.
A estruturação do trabalho tem a seguinte definição: breve discussão sobre práticas educativas, onde 
discutimos a real existência de uma prática direcionada ao processo de ressocialização. Num segundo 
momento abordamos a educação e o contexto prisional, onde fazemos um breve relato acerca do pro-
cesso educativo no ambiente prisional, quais os limites e possibilidades para uma prática educativa 
de ressocialização. Depois apresentamos o projeto Proeja-Fic, qual a fundamentação, os objetivos e 
perspectivas do mesmo. 
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Por fim, apresentamos as percepções e práticas socioeducativas de ressocialização a partir de abor-
dagens da literatura especializada e das experiências vividas e por fim as considerações construídas 
acerca do tema pesquisado.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O referencial teórico-metodológico fundamentou-se em estudos de autores que discutem o tema ed-
ucação e formação de professores, tais como, Freire (1980), Brandão (2006), Frison (2004), Libâneo 
(2005), Silva (2001). O estudo empírico partiu da analise das aulas ministradas pela pedagoga no 
presídio federal, incluímos também a observação da prática educativa desenvolvida no projeto. As 
observações foram realizadas na primeira turma do PFMOS, do projeto PROEJA-FIC, projeto piloto 
do sistema penitenciário federal do Brasil, durante as aulas de língua portuguesa e ciências, com du-
ração de 05 meses, sendo sistematizadas com registros e depoimentos, nos quais se detalha a rotina 
das aulas e a concepção que os docentes e discentes possuem acerca da ressocialização e das práticas 
socioeducativas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Podemos aferir que as práticas socioeducativas são desenvolvidas partindo do pressupos-
to de que a educação está intrinsecamente ligada à igualdade, liberdade e fraternidade e tem 
por eixo norteador o desenvolvimento do discente a partir da realidade em que está inserido. 

Percebemos nas ações cotidianas praticadas pelos indivíduos a presença da educação, sejam tais ações 
realizadas nos mais variados espaços, nas mais diversas situações, a educação está inserida nas mes-
mas. Neste sentido, Brandão (2006, p. 7) afirma que  “ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, 
na igreja, ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela”.
Concernente ao contexto prisional, fundamentamos nosso olhar em Silva (2001) quando afirma que 
há necessidade de uma atenção aos presidiários, o que compreendemos como algo além das aulas, 
um resgate a restituição da própria dignidade dos mesmos. E que não pode ser compreendido como 
um gesto ou uma benevolência, tão pouco como uma concessão do Estado, mas sim como um direito 
constitucional e um resgate social real e possível. 
Na busca de inserir a escola em uma esfera educacional, que ultrapassasse o viés escolar, e que voltasse 
o olhar para práticas socioeducativas, e ainda acreditando em uma política de ressocialização, o Es-
tado do Rio Grande do Norte implementou,  em parceria com o Governo Federal e o IFRN, políticas 
públicas condizentes com a legislação brasileira que insere a escola numa instituição prisional. Para 
tanto, disponibilizou materiais didáticos; efetivou a matrícula dos presidiários, tornando-os alunos 
(inclusive fazendo parte do Censo Escolar); convidou e destinou docentes para ministrar aulas junto 
ao Programa Proeja-Fic, que busca resgatar a autoestima dos presos, através do ensino, conferin-
do-lhes ao término do programa a certificação do Ensino fundamental Anos Finais.
Estudos comparam a proposta do PROEJA-FIC com as ações do II Pacto Republicano de Estado, que 
nada mais é, senão, a união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em prol de um sistema de 
justiça mais ágil, acessível e efetivo. O Proeja-Fic também se encontra em perfeita sintonia com os 
três poderes, assumindo o compromisso de pactuar modificação da LEP- Lei de Execução Penal com 
o propósito de propiciar maior formação intelectual e humanística dos detentos. Além disso, o pro-
jeto se coaduna com as regras mínimas² para tratamento de prisioneiros e de modo eficaz responde 
a quem defenda a possibilidade inatingível de uma ação educativa que almeja atingir os educandos 
aos quais se destina.
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A atuação do pedagogo numa ação transformativa focada em atingir sujeitos inseridos em uma situ-
ação de cumprimento de pena, representa um desafio inovador e exige de quem se dispõe a participar 
um investimento pessoal, intelectual e emocional. Ressaltamos também a complexidade das práticas 
e das ações desenvolvidas por este profissional. Questionamos também o processo de formação (ini-
cial e continuada) do pedagogo possibilitando conhecimentos teórico-práticos que atenda as situ-
ações complexas vivenciadas em contextos escolares e não escolares.   
Podemos afirmar, com base nas vivencias neste contexto, que se trata de um grande desafio a for-
mação e a prática docente. Por outro lado, desenvolvemos competências e um aprendizado que inte-
gra os saberes da formação profissional com a experiência. È compensador e de grande privilégio ser 
convidada para tal empreitada, sem, entretanto, amenizar a responsabilidade de ministrar aulas para 
beneficiar os detentos da PFMOS- Penitenciária Federal de Mossoró. 
Assim, com aporte em Freire (1980, p. 92), concluímos que o homem constrói a si mesmo e chega 
a ser sujeito a partir do momento em que se reflete criticamente sobre sua realidade e confronta-se 
com ela.

Se a vocação antológica do homem é a de ser sujeito e não objeto esta não pode se realizar-se, senão, na 
medida em que refletindo sobre as condições espaços-temporais, nos submergimos nelas e a medimos 
com espírito critico (...). Na medida em que o homem, integrado em seu contexto, reflete sobre esse 
contexto e se compromete, constrói a si mesmo e chega a ser sujeito.

 
CONCLUSÃO 

Mediante o estudo realizado percebemos a importância de se compreender a educação e as práti-
cas educativas, como um conhecimento que permeia diversos e divergentes espaços, como o social, 
cultural, político, empresarial, hospitalar, escolar, desenvolvendo ações ímpares em cada contexto. 
Conforme Libâneo (2007, p. 37) “é uma ciência que apesar de não possuir um lugar hierarquicamente 
superior às outras ciências da educação, ocupa um lugar de destaque na sociedade”. 
Concernente a ressocialização, constatamos que a educação assume papel importante, pois além da 
formação escolar oferece ao aprisionado a possibilidade de participar de um processo de modificação 
capaz de melhorar sua visão de mundo, seu senso-crítico. Nesse contexto o papel do pedagogo é de 
fundamental relevância.
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RESUMO

O presente trabalho originou-se no período do Estágio Supervisionado II, componente curricular do 
curso de Pedagogia/UERN, a partir das reflexões da prática docente feitas sobre as aulas de Língua 
Portuguesa. Tem como objetivo refletir a prática docente durante as aulas dessa área de conhecimen-
to lecionadas no período de estágio. A metodologia utilizada é a partir do estudo e discussões do 
Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), articulando com o período 
de regência do Estagio Supervisionado II. O estudo se realizou em uma escola municipal situada 
na zona norte da cidade de Mossoró-RN. Tais reflexões evidenciaram dificuldades das crianças em 
relação aos conteúdos de linguagem escrita e leitura.    
PALAVRAS – CHAVE: ALFABETIZAÇÃO; EDUCADOR; CRIANÇA.

INTRODUÇÃO

A docência deve estar permeada por uma reflexão crítica, já que a mesma se dá em uma ação educa-
tiva que é tão complexa nos dias atuais. O estágio supervisionado II, por nós vivenciado como aluna 
do curso de Pedagogia/UERN, nos proporcionou rica experiência sobre a prática docente e conse-
quentemente ação reflexiva da nossa prática.
O estágio foi realizado em uma turma de 1º ano do ensino fundamental com crianças na faixa etária 
de 06 a 07 anos, no período de 23 de Fevereiro a 07 de Março de 2012 em uma escola municipal sit-
uada na cidade de Mossoró RN, a qual trabalha com turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 
I, sendo ao todo 327 alunos. 
As reflexões a seguir se deram a partir da análise das aulas lecionadas nesse estágio supervisionado, 
especificamente das aulas de Português, priorizando a descrição e a reflexão da experiência vivencia-
da durante a fase de regência, cujo relato reflexivo está fundamentado a partir do Parâmetro Curric-
ular Nacional de Língua Portuguesa – PCNLP (BRASIL, 1997). 

AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM FOCO

No período de regência supracitado lecionei 12 aulas de Língua Portuguesa, o que equivalem a 02 
aulas por dia e 06 aulas por semana em uma turma de 1º ano. Durante esse período foram tra-
balhados os seguintes conteúdos: Em LINGUAGEM ORAL destacam-se Intenções e objetivos da 
fala do outro, Expressão oral. Em LINGUAGENS ESCRITAS foram trabalhados: Nomes próprios 
conhecidos (o próprio nome, nomes dos colegas), Função da escrita na vida social, Símbolos escritos 
(representações), Sistema da escrita alfabética e outras formas gráficas, Ordem alfabética, Alfabeto 
maiúsculo e minúsculo, Ordem alfabética – vogais e consoantes. Já em LEITURA os conteúdos tra-
balhados foram: Leitura do próprio nome, Enredo e ordenação das partes de uma narrativa lida ou 
ouvida (inicio, meio e fim), Informações relevantes que permitam a identificação e a compreensão 
de textos. 
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No contexto, começo a analisar os conteúdos dados em linguagem oral, os quais eram transmitidos 
de forma a levar em consideração a opinião das crianças incentivando-as a participarem das rodas 
de conversa e dos questionamentos levantados em sala de aula, respeitando o que cada uma fala-
va e opinava sobre as indagações feitas por mim expressando-as oralmente; conforme afirmam os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa

Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo. Isso se conquista em ambiente fa-
vorável à manifestação do que se pensa, do que se sente, do que se é. Assim, o desenvolvimento da 
capacidade de expressão oral do aluno depende consideravelmente de a escola constituir-se num am-
biente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença e adversidade. (BRASIL, 1997, p. 49).

Entendemos que a escola deve oferecer um ambiente acolhedor para as crianças, mas essa tarefa 
cabe ao educador especialmente em sala de aula, pois é ele que em sua prática vai proporcionar para 
a criança a segurança para se expressar e assim fazer com que ela dê sua opinião de forma crítica e 
participativa. Essa não é uma tarefa fácil exigindo do professor um planejamento crítico e criterioso 
visto que “Eleger a língua oral como conteúdo exige o planejamento da ação pedagógica de forma a 
garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua.” (BRASIL, 
1997, p. 49).
Em relação aos conteúdos de linguagem escrita e práticas de leitura as crianças apresentaram algu-
mas dificuldades: muitas não sabiam escrever seus nomes, outras não sabiam nem identificá-los. Foi 
um pouco difícil trabalhar tal situação, pois era uma turma de 26 alunos, sendo um com necessidade 
educacional especial, e as crianças eram agitadas, o que dificultava trabalhar o processo de alfabet-
ização com cada uma delas.
Uma das alternativas que encontrei para chamar a atenção das crianças para tentarem se aproximar 
da leitura e da escrita foi tentar fazer aulas diferentes como, por exemplo: não demorar muito na 
exposição dos conteúdos, não trabalhar somente com o livro didático, sempre levar outras fontes 
(revistas, cartazes, anúncios, jornais, embalagens de produtos) e ao longo das semanas percebi que 
assim eles se interessavam mais.
 

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os quais se de-
frontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que experimentem e aprendam isso na escola. 
Principalmente quando os alunos não têm contato com sistêmico com bons materiais de leitura e com 
adultos leitores, quando não participam de práticas de onde ler é indispensável, a escola deve oferecer 
materiais de qualidades, (...). É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo: não se formam 
bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas durante as atividades na sala de aula, apenas no 
livro didático, apenas porque o professor pede. Eis a primeira e talvez a mais importante estratégia 
didática para a prática de leitura: o trabalho com a diversidade textual. Sem ela pode se até ensinar a 
ler, mas certamente não se formarão leitores competentes. (BRASIL, 1997, p. 55).

O trabalho com outras fontes de leitura é muito importante para auxiliar o professor no processo de 
alfabetização com as crianças, já que estas vão ter contato com diferentes materiais que iram con-
tribuir para o seu aprendizado na leitura. 
Portanto vale ressaltar a importância do educador trabalhar no seu dia-dia com outros tipos de ma-
teriais e fontes e não somente seguir o livro didático e suas instruções. Para ter-se um resultado sat-
isfatório é preciso inovação da prática docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa abordagem posso dizer que o trabalho de alfabetização é árduo, mas por outro lado é 
recompensador para o educador ver uma criança ler suas primeiras palavras, frases e textos: e uma 
experiência única. Daí percebe-se a necessidade de um fazer inovador utilizando diferentes fontes de 
leitura para conseguir realizar uma prática comprometida com o processo de aquisição da escrita e 
leitura. 
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Portanto essa experiência no Estágio Supervisionado II nos anos iniciais foi mui-
to importante para minha formação, enquanto experiência nova e enriquecedora da práti-
ca docente. Foi através da regência deste que teve meu segundo contato com a sala de aula 
como docente, ou seja, foi onde lecionei minhas primeiras aulas no ensino fundamental. 
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A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO ESPAÇO ESCOLAR: EXPERIÊNCIA NA ESCOLA  MU-
NICIPAL Prof.ª NINÁ RIBEIRO DE MACÊDO REBOUÇAS 

Verônica Yasmim Santiago 

RESUMO: Este trabalho partir das observações realizadas na disciplina Prática Pedagógica Program-
ada I – PPP I, atividade inserida no projeto pedagógico do curso de Pedagogia, esta desenvolvendo 
um trabalho que compreende a observação dos diferentes espaços de atuação do pedagogo. Partindo 
da Educação em espaços escolares, a temática da educação do pedagogo vem historicamente desen-
cadeando e nutrindo teorias, métodos, debates, e pesquisas, onde é possível perceber a necessidade 
e a influencia dos fundamentos da educação para problematizar, e ao mesmo tempo, explicar como, 
o que, porque e para que a concepção de educação do pedagogo repercute na sua pratica pedagógi-
ca. Neste sentido, procedemos de fato uma breve aproximação como espaço escolar, na experiência 
da observação da rotina pedagógica, nos proporcionou uma analise da pratica educativa da relação 
professor-aluno, importantíssima para compreensão dos estudos teóricos na transposição academ-
ia-escola pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Observação; Educação; espaço escolar.

INTRODUÇÃO

A Faculdade de Educação com o objetivo de operacionalizar a Prática Pedagógica Programada I 
– PPP I , atividade inserida no projeto pedagógico do curso de Pedagogia, esta desenvolvendo um 
trabalho que compreende a observação dos diferentes espaços de atuação do pedagogo. 
Para responder nossas questões utilizamos como base teórica para nossos estudos os autores, como 
por exemplo, DURKHEIM (1967), FREIRE (2003), LIBÂNEO (2008), PIAGET (1980), VYGOTSKY 
(1934), para compreender as interações e abordagens observadas no período de coletas de dados.
Este trabalho objetiva discutir a atuação do pedagogo utilizada na Escola Municipal Niná Ribeiro 
de Macêdo Rebouças, localizada no bairro da Abolição IV. Analisando as concepções de educação 
do pedagogo em espaços escolares e a função social da escola; descrição e analise de praticas e con-
cepções pedagógicas reveladoras dos papeis atribuídos à educação e sociedade para contribuir com 
formação humana; investigando a necessidade e a influência dos fundamentos da educação na pratica 
pedagógica e avaliando quais seriam os aspectos das praticas educativas utilizadas pelos pedagogos. 
Optamos por esta escola devido à disponibilidade manifestada pela equipe docente, da qual nossos 
analisados, as três pedagogas fazem parte junto com os demais funcionários, que também se mostr-
aram solícitos a nossa pesquisa.  
_______________________________ 
 A Escola Municipal Professora Niná Ribeiro de Macêdo Rebouças, surgiu a partir da junção da 
Escola Municipal Passo do Elefantinho e da Escola Municipal Gênesis.
  Homenagem a Professora Niná Rebouças que nasceu em Assú. Trabalhou como professora na “Ci-
dade dos Poetas”, onde ensinou o ensino fundamental.  Formada em Letras na (UERN), Niná Re-
bouças abraçou a profissão de professora ao longo da vida. Passou 27 anos como educadora. Em 2 de 
março de 2012, foi inaugurada e iniciado o ano letivo.
 Graduanda do 3° período do curso de pedagogia na Universidade do Estado do Rio grande do 
Norte- UERN, bolsista PIBIC, bolsista voluntaria do Programa de Educação Tutorial- PET/ Pedago-
gia veronicayasmimsantiago@hotmail.com
  Esta atividade foi realizada no período de 27/02 a 02/03 de 2012, sob a orientação do professor Car-
los Alberto Nascimento de Andrade. 
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A localização e a data de inicio das atividades também foram por nos consideradas relevantes para 
nossa escolha.

OBJETIVOS 

Temos por objetivos compreender a atuação do pedagogo em espaços escolares a partir de sua con-
cepção de Educação; Analisar a função social da escola; Investigar a necessidade e a influencia dos 
Fundamentos da Educação; Identificar os papéis atribuídos á Educação e a sociedade para contribuir 
com a formação humana; Avaliar quais aspectos das praticas educativas é utilizadas pelos pedagogos; 
Observar e compreender como se dá a aquisição da qualidade educativa na escola publica.

METODOLOGIA 
 
Nessa pesquisa (de campo, bibliográfica e documental) utilizamos os métodos de observação e ques-
tionários, com a finalidade de observar e analisar o trabalho de três pedagogas (orientadora, super-
visora e professora) que atuam nessa escola, buscando aprimorar nossos conhecimentos em relação 
à concepção de educação do pedagogo em ambientes escolares e o desempenho social da escola. A 
pesquisa está divida em duas etapas, a revisão bibliográfica; onde retomamos os estudos dos textos 
vistos no decorrer das disciplinas do curso  e depois a parte empírica da pesquisa, que aconteceu 
na instituição estabelecida para as observações. Nesta ação, utilizamos um questionário semi-estru-
turados com intuito de percebermos no discurso, as concepções pedagógicas utilizadas. Diante do 
acompanhamento das três pedagogas, buscamos analisar também as práticas pedagógicas a serem 
empregadas pelas mesmas no processo de ensino-aprendizagem. Observamos os diferentes aspectos 
da rotina organizando o cumprimento de horário, assiduidade dos profissionais; verificamos se os 
diferentes lugares do espaço escolar denotam asseio e cuidado; averiguaremos como a escola esta-
va provida fisicamente e se possui condições de ofertar uma educação de qualidade; observamos a 
relação professor-aluno, o estilo didático, o domínio dos conteúdos, analisamos se o(a) professor(a) 
revelava domínio dos conteúdos ministrados, ressaltamos se a aula estava previamente preparada e 
descrevemos os recursos usados em sala. 

RESULTADOS

Neste sentido, procedemos de fato uma breve aproximação no espaço escolar, na experiência da ob-
servação da rotina pedagógica, nos proporcionou uma analise da pratica educativa da relação profes-
sor-aluno, importantíssima para compreensão dos estudos teóricos na transposição academia-escola 
publica.
Partimos dos questionamentos dos quais foram por nos instigados na analise manifestada por meio 
das contradições dos discursos dos docentes e nas praticas pedagógicas observadas no âmbito esco-
lar. Coube-nos então perguntar: Como esta organizada a escola? Que formação ela oferece? Qual sua 
relação com a comunidade ao seu redor? Qual a atuação do pedagogo no espaço escolar? Quais as 
praticas e tendências pedagógicas são utilizadas? Qual a concepção do professor(a) sobre a educação? 
Qual é a relação professor-aluno?
Após analise dos dados nos surge à hipótese de estudo, de que a formação destes profissionais, dos 
pedagogos, encontrasse vinculada ao período sócio histórico das tendências pedagógicas que influ-
enciaram seus professores formadores e conseqüentemente a sua formação.
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Como podemos observar as respostas foram muito sucintas, mas, ainda sim faremos uma analise das 
narrativas. Inicialmente, observamos certa apreensão apesar das disponibilidades que nos foi dada, 
ao decorrer do questionário essa impressão permaneceu, podemos supor que tenha sido devido está 
esta sendo gravadas as respostas, situação que pode nos levar a uma nervosismo normal, ou podemos 
crer que esteja ligado ao pouco domínio de determinados conhecimentos naquele momento questio-
nados. Foi por nos intuído nos discursos que em alguns momentos estavam sendo fundamentados 
em alguma teoria, que nos remetia alguma base teórica já vista por nos na academia, como por ex-
emplo, uma ação de afeto na relação professor e aluno destacada pela orientadora, nos remetia a Vy-
gotsky. Percebíamos que nas falas o interesse no nível de qualidade do ensino desenvolvido naquela 
escola, e a preocupação em atender as expectativas impostas. 

CONCLUSÃO  

Através dessa pesquisa, podemos constatar a importância que a teoria tem juntamente com a práti-
ca. E que a instituição escolar analisada compartilha a ligação do método tradicional e do constru-
tivismo. Essa escola é um exemplo de que quando os profissionais se empenham em seu trabalho 
juntamente com o apoio do governo, da família e do próprio aluno, é possível atingir os objetivos 
desejados, trazendo uma melhoria para a educação, ou seja, o educador não pode se ocupar apenas 
com conteúdos acadêmicos, deixando de lado a formação humana e cidadã, pois não adianta ter-
mos profissionais competentes naquilo que foi cobrado e avaliado, mas desumanos e sem nenhuma 
formação cidadã. Talvez a falta de um tratamento mais humanizado para com o outro dentro da 
escola seja a causa de tantas contradições entre a função da escola e o que está acontecendo dentro 
dela, para isso é necessário que esses profissionais sejam mais valorizados, para que assim os mes-
mos tenham estímulos para ir à sala de aula, é necessário ainda um maior interesse dos alunos e 
uma maior participação dos pais na educação escolar dos filhos. Essa pesquisa foi muito significante 
para nós, pois nos deu a oportunidade de analisar de perto, como é na prática o trabalho exerci-
do por um pedagogo, nas diversas áreas do espaço escolar, podemos analisar também os proces-
sos pelos quais é atribuída a educação, buscando compreender como se dá esses processos e como 
essa pesquisa poderá nos auxiliar em nossa formação acadêmica, observando os diferentes aspectos 
da rotina organizada, o cumprimento de horários, assiduidade dos profissionais e a relação profes-
sor-aluno, enfim, tentamos ao máximo absorver experiências da prática da educação em sala de aula, 
para que possamos desenvolver um perfil de educador ao decorrer de todo curso, pois é importante 
que tenhamos esse contato com profissionais experientes desde o inicio da nossa vida acadêmica. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE: A PARTIR DAS PRÁTICAS PEDAGÓGI-
CAS

Geniclébia de Oliveira Augusto 
Sonally Albino da Silva Bezerra 
Francisca Iara da Silva Lima 

RESUMO EXPANDIDO
A docência é uma profissão que foi sendo construída a partir do seu contexto na sociedade e teve 
avanços e retrocessos. As primeiras escolas Normais surgiram em 1808 com duração de dois anos 
em nível secundário nas cidades de Niterói, Ceará, São Paulo e Bahia. No ano de 1898, surgiram os 
primeiros grupos escolares que eram formadospor alunos com a mesma idade. Já no inicio da 1ª 
guerra mundial (1914-1918), o Brasil encontrava-se na república do café com leite e nesse período, 
teve grande repercussão as teorias norte americanas representadas por John Dewey que chegaram ao 
Brasil através da expansão da cultura dos Estados Unidos. 
Com a revolução de 1930 e o golpe de Getúlio Vargas que instalou o Estado novo, o Brasil passou 
por um avanço industrial explosivo em que a sociedade transformou se em todos os seus aspectos, 
arquitetônico, culturais, sociais, morais e educacionais. Neste período, a profissão docente começou 
a ter uma procura mesmo selecionada. Nos anos de 1937 a 1946, o Brasil passava pela 2ª guerra mun-
dial que foi correspondente à duração do estado novo onde houve o surgimento de um novo formato 
de curso normal, incluído neste o ensino secundarista que foi organizado em dois ciclos: o primeiro 
ciclo, o ginasial com a duração de quatro series anuais e o colegial subdividido em cursos clássico 
que entraria o curso Normal e curso cientifico. Com a expansão das indústrias a população sentiu a 
necessidade de estudar para que conseguisse um bom emprego. No ensino primário tinha ênfase à 
disciplina, a autoridade dos professores sobre os alunos e o adestramento do corpo. Porém, foi retira-
da a autonomia dos professores diante dos conteúdos didáticos. Os professores eram extremamente 
tecnicistas. 
A partir da década de 60 o status da profissão docenteteve uma queda, pois tal profissão já contava 
com a procura da classe média. Pimenta (1999) considera este momento como o inicio da precar-
ização da formação dos docentes. O contextofoi marcado pelos governos dos militares, nos anos de 
1964 a 1982. A maioria dos professores do ensino primário era formadoem instituições públicas nas 
sérias inicias, retornando o autoritarismo e a imposição da disciplina. O período é marcado pela 
repressão aos professores universitários pelo governo. Ganha ênfase o ensino secundarista profis-
sionalizante que tem como amparo legala Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus (Lei 
5.692/71). Já em 1983 a 1990, ocorre o processo de Redemocratização do país marcado por eleições 
diretas e o processo de construção da nova e atual Constituição, que se efetivou no ano de 1988. Em 
1996 surge aLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96. Cresce os estabelecimentos 
particulares de formação de professores. E ganha ênfase a baixa qualidade da escola básica brasileira 
e a baixa remuneração dos professores da rede básica de educação.
 

 
_______________________________ 
 Graduando do curso de Pedagogia e bolsista CNPq, pesquisa sobre Autoridade na Escola.genicle-
bia@hotmail.com.
  Graduando do curso de Pedagogia e bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET Pedagogia). 
sonally_mp@hotmail.com.
  Professora da Faculdade de Educação. iara.silva2@yahoo.com.br.
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Segundo Popkewiz (1992, p.38), o conceito profissão encontra-se marcada pelas mudanças, 
sócio-histórica. Para ele o termo profissão é utilizado para identificar um grupo especializado que 
possui uma interação com outros grupos, tentando assim construir sua identidade. Neste contexto 
de mudanças a profissão de pedagogo, passa por uma tentativa de reforço de sua importância dentro 
de uma sociedade em constante transformação, pois é apresentada pela história como a profissão que 
vai sendo alterada a partir das necessidades que a sociedade expõe e sendo sujeita a modificações a 
todo instante.
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a problemática da identidade profissional do professor 
e sua formação social diante de uma sociedade em constantemutação. Para respaldar o estudo, re-
alizou-se uma revisão bibliográfica e uma entrevista com uma pedagoga que atua na docência há 
dezessete anos, procurando analisar o discurso da mesma e relacionando-ocom os aportes teóricos 
estudados no curso de Pedagogia. A proposta desse trabalhosurgiu da disciplinaPráticas Pedagógi-
cas Programadas II (PPPII), que se constitui em uma atividade curricular, ofertada no 3º período 
do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a fim de obter 
um maior aprofundamento ou entendimento acerca das discussões sobre a identidade profissional 
do pedagogo, que nos dias atuais vem passando por grandes transformações, e que tanto valoriza o 
status social.
As referências conceituais mais importantes que embasaram a pesquisa advêm de autores comoSavard 
(1999), que cita algumas características da profissão como o ato profissional, sendo específico com-
plexo e não rotineiro, que implica uma atividade intelectual, a formação dos profissionais sendo em-
basada em conhecimentos especializados: o nível universitário. Tendo também como características 
da profissão á autonomia e á colegialidade. 
Já Gichure (apud Altarejos 1998), apresenta os requisitos que configuram o perfil da profissão que 
são: possuir conhecimentos especializados, de natureza intelectual e técnica; ter titulação em nível 
superior; entrar na profissão por meio de procedimentos seletivos. Relacionado às características ou 
capacidades especificas da profissão. Sacristán (1991) apresenta o profissionalismo como expressão 
da especificidade do exercício profissional, ou seja, o conjunto de conhecimento, atitudes e valores 
que constitui os princípios orientadores da profissão. Hargreaves (1999), ao analisar o profissionalis-
mo cita quatro etapas/idades: a idade do pré-profissionalismo; idade do profissional autônomo; idade 
do profissional colegiado; e idade pós-profissional. Tardif (2001) analisa a crise do profissionalismo 
citando alguns pontos em que o destaque é a crise da ética profissional, segundo ele a crise dos valores 
que dirigi os profissionais, o individualismo confundido com autonomia, a feminização da profissão. 
Penin (2009) expõeo termo profissionalização como processo de formação do sujeito numa profissão, 
que inicia com a formação inicial e atravessa todos os momentos de formação continuada.Imbernón 
(2002) destaca a formação inicial como de fundamental importância para adquirirmos as bases para 
a construção de um conhecimento pedagógico especializado. 
Na entrevista realizada junto à pedagoga, foi questionada sobre a importância da formação inicial, 
a mesma respondeu que o professor é um eterno estudante por isso, tem que está sempre se aper-
feiçoando, pois estão ocorrendo muitas mudanças. Em relação à formação continuada afirmou que 
na formação inicial aprendeu bastante, mas na especialização está aprendendo cada vez mais. E com-
plementou que todo o professor deve fazer especialização principalmente na área de psicopedagogia, 
pois contribui bastante na prática com os anos iniciais e que todo o professor precisa ter sua formação 
continuada para adquirir novos conhecimentos.
Na questão sobre a participação nas reuniões sindicais, respondeu que é de grande importância 
porque é através das mesmas que se luta pelos direitos, apesar das dificuldades, pois a categoria 
(de professores) é muito desunida. Quantoàs reuniões para o planejamento do projeto político ped-
agógico da escola ressaltou que é de grande importância, pois é o momento em que os professores se 
encontram para discutir e opinar para a elaboração do plano.
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Ao ser questionado sobre a ética profissional, comentou ser de muita importância para todo o profis-
sional, pois é um temaque cabe a todas as profissões e o profissional que não tem ética precisa adqui-
ri-la. A participação dos sindicatos e a ética profissional que foram citados pela professora entrevis-
tada,são aspectos importantes para a afirmação da identidade da profissão, pois são características 
que servem para definir uma profissão como afirma Savard (apud, Veiga, 2005). 
Ainda segundo a entrevistada, todo professor tem que ter autonomia e autoridade também, tendo 
a hora de ser amável e hora de saber dizer não, esses são os passos para dominar a sala de aula. Não 
deixar que o aluno o desrespeite, fazendo o que quer, deixando as tarefas propostas de lado, mostrar 
que na sala de aula quem manda é o professor e não o aluno. Mas aceitar que os alunos contribuam 
com suas opiniões, debates na sala de aula, pois o aluno também possui conhecimentos. É percebida, 
no discurso da professora, uma preocupação com a questão da disciplina na sala de aula, que para a 
entrevistada se relaciona com a autoridade que o professor deve manter. De acordo com Paulo Freire 
(1996), o professor deve ter autoridade respeitando a liberdade do educando, não utilizando do au-
toritarismo, pois o educador já possui uma autoridade institucional.Ao emitir a opinião a respeito do 
uso das novas tecnologias a docente falou ser de fundamental importância na sala de aula, porém não 
se develimitar apenas a essas novas tecnologias, tendo que buscar conhecimentos em outras fontes, 
pois o aluno tem que pesquisar em biblioteca, saber manusear livros, como ressaltou “eu prefiro os 
livros”. Afirmou não ter habilidade com o computador, quando precisa utilizá-lo pede aos colegas 
ajuda. De acordo com Ramal (2002), as novas tecnologias não permitem que o professor seja mais o 
mestre-transmissor de conteúdos, sendo utilizados softwares mais dinâmicos.
Concluiu-se que, este trabalho nos proporcionou refletir, sobre o papel do pedagogona sociedade at-
ual e sobre a necessária construção de sua identidade a partir de suas práticas pedagógicas. Nesse sen-
tido, compreendemos que, como graduandos de Pedagogia necessitamos construir nossas bases de 
compreensão acerca dessa problemática que envolve, de maneira geral, tantas discussões em torno da 
identidade do professore, mais especificamente, nos permitiu também aprofundar os conhecimentos 
sobre a formação da identidade docente do pedagogo. Diante desta pesquisa, constatamos a relevân-
cia de estudos, pesquisas sobre a construção da identidade do pedagogo no exercício da profissão 
docente, bem como alguns aspectos que devem ser elencados na construção desta identidade no ex-
ercício da profissão. Verificamos ainda, que as exigências postas pela sociedade contemporânea, são 
determinantes para formação da identidade deste profissional. 
Palavras - chave:formação docente. Identidade profissional. Transformações sociais. 
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A EXPERIÊNCIA DA PRODUÇÃO DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO APRENDER, INCLUIR, 
EDUCAR

Jônatas Andrade de Oliveira 
Aline Vieira da Silva 
Maria de Fátima da Silva Melo 
Saionara Patrícia Menezes de Oliveira 
Liana Couto Dantas 

RESUMO: O trabalho tem por finalidade relatar a experiência da construção de um vídeo (curta-me-
tragem) produzido com o objetivo de conhecer a proposta pedagógica do Programa Mais Educação 
na Escola Municipal Raimundo Fernandes na cidade de Mossoró-RN.  Para tanto, foram necessárias 
a realização de entrevistas com os participantes do Programa, tais como, alunos, pais, professores, 
coordenadores e monitores. A escolha pela produção de um vídeo foi pensada como sendo uma fer-
ramenta que possibilitaria a estas pessoas terem vez e voz para se expressarem quanto ao Programa, 
aos seus resultados e ainda uma forma de transformar o trabalho realizado numa contribuição ped-
agógica para a escola. Este vídeo foi produzido pelos alunos (as) do 4º período do curso de Pedagogia 
da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), localizada 
em Mossoró no Campus Central. Apesar de não ser uma prática costumeira, o trabalho com o audio-
visual, o vídeo serviu como objeto de avaliação das Práticas Pedagógicas realizadas pelo grupo, assim 
como, tornou-se uma referência importante do trabalho desenvolvido na escola.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo, Programa Mais Educação, audiovisual.

INTRODUÇÃO
A ideia de produzir um vídeo na atividade curricular da Prática Pedagógica Programada III tornou-se 
um desafio por duas razões: a primeira pelo caráter inovador de utilizar um recurso audiovisual; e a 
segunda pela oportunidade de conhecer o currículo real na prática da escola.  
Dez alunos trabalharam no vídeo sob a orientação da Professora Liana Couto Dantas e do cinegraf-
ista e editor Ícaro Dias Diógenes. O fato de termos optado pelo vídeo não tornou o trabalho fácil. 
Ao contrário, apresentou-se como um desafio de enormes proporções, pois o investimento feito nos 
trouxe algo diametralmente oposto ao que normalmente sempre foi feito nas Práticas Pedagógicas 
Programadas. Nesta, os esforços foram (re)unidos para mostrar as possibilidades dos novos olhares 
que o vídeo permite.
O vídeo proporcionou nuances que normalmente, e guardadas as devidas proporções não seria 
possível enxergar ou transmitir apenas oralmente. Com o audiovisual demos vez e voz às pessoas 
das quais apenas costumeiramente relatamos seus dizeres e modo de pensar. 
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Dessa vez, as próprias tiveram essa oportunidade para se manifestarem e seus relatos agora por 
nós são expostos. Vale salientar que respeitamos o espaço estudado tal qual como se apresenta sem 
acréscimos ou supressões que pudessem descaracterizar a realidade.
A escolha pelo Programa Mais Educação recaiu sobre a percepção de como seria trabalhar o currícu-
lo para além dos conteúdos disciplinares de sala de aula, uma vez que o programa “aumenta a oferta 
educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macrocam-
pos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura 
e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e ed-
ucação econômica” (SECAD/MEC, 2007). Dentre essas, a Escola Municipal Raimundo Fernandes 
oferta as atividades de alfabetização e letramento, matemática, informática, dança, esporte e lazer.
 A ideia geral é de que o Programa Mais Educação funciona como um reforço escolar com um tra-
balho pedagógico diferenciado. Para elucidar essa questão foi feita uma pergunta norteadora a todos 
os envolvidos (coordenadora, monitores, alunos e pais) sobre o funcionamento do programa como 
uma ferramenta de inclusão social ou um reforço escolar. Seus depoimentos foram os elementos con-
stituintes da análise pedagógica do vídeo documentário “APRENDER, INCLUIR, EDUCAR”.

OBJETIVO
O objetivo foi identificar a concepção pedagógica que norteava o Programa Mais Educação na per-
spectiva de compreender a sua contribuição para o desenvolvimento escolar dos alunos da Escola 
Raimundo Fernandes na cidade de Mossoró-RN.

METODOLOGIA
A primeira fase da produção do trabalho foi a discussão sobre o conhecimento escolar na perspec-
tiva de compreendê-lo como “uma construção específica da esfera educativa e não como uma mera 
simplificação do conhecimento científico” (MOREIRA, 2007). Nesse sentido, nas reuniões iniciais 
surgiram questionamentos sobre o processo de desenvolvimento dos conteúdos escolares em práti-
cas que não fossem restritas as tradicionais disciplinas de sala de aula, mas que apresentassem um 
universo pedagógico em que os conteúdos/conhecimentos estivessem presentes de modo diferente. 
Surge nesse momento a escolha pelo Programa Mais Educação por trazer essas características em 
seu funcionamento e a escolha pela Escola Municipal Raimundo Fernandes por ser considerada uma 
referência do trabalho com o Programa. 
A segunda fase foi a discussão sobre o modo de realização do trabalho. Era visível ao grupo a vontade 
de realizar algo diferente (também) na perspectiva de novas descobertas de aprendizagem. Até que 
alguém fez a pergunta: que tal produzirmos um vídeo? Após diversos momentos de debates, a ideia 
foi nascendo e tomando forma. As preocupações iam desde a justificativa sobre a razão de se ter um 
vídeo como trabalho a ser desenvolvido, as discussões acerca do que seria observado, onde e como 
seria essa observação e quem seriam as “personagens” do curta-metragem. Contando apenas com a 
experiência de um único integrante do grupo ser ligado à área de trabalho com recursos audiovis-
uais fomos buscar apoio na Diretoria de Educação, Cultura e Artes da Pró-Reitoria de Extensão e no 
Departamento de Comunicação Social da UERN. .  Começamos por assistir a um vídeo chamado 
“O estranho planeta dos seres audiovisuais”, cuja temática tratava sobre os passos e o processo ini-
cial da incursão pelo mundo cinematográfico através de dicas de especialistas e planos de como se 
proceder no âmbito do vídeo. . Em seguida, discutimos as etapas da produção de um vídeo quais 
sejam: pré-produção (visitas, roteiro, local, sujeitos, equipamentos), produção (cinegrafia, gravação, 
assistência) e pós-produção (edição).
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A elaboração do roteiro que originou o vídeo foi uma das partes mais interessantes do processo de 
criação, pois eram muitas ideias e pouca segurança no que daria certo. Entretanto, uma das maiores 
preocupações, foi a de possibilitar que todos os entrevistados tivessem a oportunidade de dizerem o 
que pensam sobre o programa (suas vantagens, mudanças e resultados).

RESULTADOS
O vídeo “Aprender, Incluir, Educar” possui 16 minutos de duração, contendo entrevistas com a co-
ordenadora pedagógica da escola (Tânia Turene da Silva), a monitora do Programa Mais Educação 
(Ângela Alves da Silva), a aluna (Joyce Suellen Freitas da Rocha) e sua mãe (Sandra Donária de 
Freitas). Além dessas entrevistas, o vídeo trouxe imagens das diversas atividades que fazem parte do 
Programa Mais Educação.
No que se refere ao objetivo do nosso trabalho podemos destacar, segundo a coordenadora pedagógi-
ca, que o vídeo suscitou reflexões dos participantes e daqueles que fazem o programa acontecer no 
sentido de que os mesmos percebessem as diversas possibilidades que o programa abriga, uma vez 
que antes, tais ponderações não haviam sido feitas e/ou pensadas. Sendo assim, percebeu-se a neces-
sidade da reflexão acerca da concepção de currículo visto que o programa possibilita uma inclusão 
social, em específico, para os alunos com boas notas e que não são necessariamente os alvos do pro-
grama quando este está voltado apenas para a ideia de reforço escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da construção do vídeo e das entrevistas realizadas foi possível perceber a contribuição 
que o Programa Mais Educação trouxe para a Escola Municipal Raimundo Fernandes. O leque de 
possibilidades que o programa abarca é notável. Ou seja, o programa acaba ganhando o escopo de 
uma ferramenta de inclusão social visto que para alguns alunos o Mais Educação acabou facilitando 
o acesso a novas experiências e ampliação do universo cultural. Coube aos próprios entrevistados, di-
ante das câmeras, a tarefa de elucidar tal compreensão de acordo com os conhecimentos das práticas 
observadas por eles mesmos no dia a dia.
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A IDENTIDADE DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES

Mônica Mayara Queiroz de Melo 
Sara Gracielly de Paiva 
Giovana Carla Cardoso Amorim  
RESUMO
Este trabalho mostra a discussão de dois aspectos referentes a dimensão da formação de um Peda-
gogo no sentido da construção de uma Identidade: são elas a atuação em espaço intraescolar e em 
espaço não-escolar que surgiram a partir das Práticas Pedagógicas Programadas II. Para isso, fizemos 
uma pesquisa de campo, procedendo a entrevistas semi-estruturadas, com duas pedagogas: uma que 
está vinculada ao espaço escolar desde sua formação e outra que se desvinculou da escola com pou-
co tempo de formação, e cumpre seu dever de educadora em outra instituição. Assim, buscamos 
responder: há necessidade de buscar mudanças para transformar ou aperfeiçoar suas práticas profis-
sionais? Se a formação continuada é importante? Como veêm a educação? Os resultados apontam 
novos conhecimentos diante da atuação do (a) pedagogo (a) em diferentes campos, sua identidade 
profissional e sua importância quanto a sua formação continuada, levando em consideração suas 
experiências vivenciadas.

PALAVRAS-CHAVE: identidade; formação pedagógica; atuação profissional

INTRODUÇÃO:
 Sabemos que identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa: nome, 
idade, estado, profissão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais, etc. (Aurélio séc. XXI). E quando 
se trata de identidade profissional, volta-se ao conceito de profissionalização que é um processo de 
aquisição das características e capacidades específicas da profissão e que se inicia com a formação 
inicial e atravessa todos os momentos de formação continuada. Segundo Mogone (2001, p.24) que: 

O trabalho está no centro do processo de construção, desconstrução e reconstrução das formas iden-
titárias profissionais porque é pelo trabalho que os indivíduos, nas sociedades salariais, adquirem o 
reconhecimento financeiro e simbólico da sua atividade.

 A identidade profissional docente se constrói diante de um processo contínuo, onde existem 
trajetórias individuais e sociais (junto a outros profissionais). Mais uma vez retomo o ponto de que a 
construção da identidade se relaciona com a formação continuada, diante da questão de que o profes-
sor deve estar aberto a novas possibilidades que o levem a ascender na profissão, para que seja visto 
com bons olhos na sociedade a qual estejam inseridos.
Os professores são importantes mediadores na aprendizagem dos alunos, e importantes para mel-
horar a qualidade da educação das escolas; por isso, necessitamos de boas políticas para que a for-
mação inicial desses professores lhes assegurem as competências que vão precisar durante sua tra-
jetória profissional. A sociedade, por sua vez, necessita de bons professores, cuja prática profissional 
cumpra padrões profissionais de excelência que assegure o compromisso do respeito ao direito que 
os alunos têm de aprender. Daling Hammond (2000, p.20) afirmar que a aprendizagem dos alunos 
“depende principalmente do que os professores sabem e do que podem fazer”.
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A identidade não é algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante a vida. A identidade 
não é um atributo fixo para uma pessoa, e sim um fenômeno relacional. O desenvolvimento da iden-
tidade acontece no terreno do intersubjetivo e se caracteriza como um processo evolutivo, um pro-
cesso de interpretação de si mesmo como pessoa dentro de um determinado contexto. A identidade 
profissional não é uma identidade estável, ou fixa, é o resultado de um complexo e dinâmico equilíbrio 
onde a própria imagem como profissional tem a se harmonizar com uma variedade de papéis que 
os professores sentem que deve desempenhar. (Beijaard, meijer, & Verloop, 2004, p.23). Para eles: 

A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências, 
uma noção que coincide com a idéia de que o desenvolvimento dos professores nunca para e é visto 
como uma aprendizagem ao longo da vida. 
A identidade profissional envolve tanto a pessoa, como o contexto. A identidade profissional não é úni-
ca. Espera-se que os docentes se comportem de maneira profissional, mas não porque adotem carac-
terísticas profissionais (conhecimentos e atitudes) prescritas. Os professores se diferenciam entre si em 
função da importância que dão a essas características, desenvolvendo sua própria resposta ao contexto.
A identidade profissional contribui para a percepção de autoeficácia, motivação, compromisso e satis-
fação no trabalho dos docentes, é um fator importante para que se tornem bons professores. A identi-
dade é influenciada por aspectos pessoais, sociais e cognitivos.

 Dessa forma o profissional se auto-avalia e assim vai se construindo como agente educador. Para 
discussão dessas discussões, pensamos nas seguintes questões: há necessidade de buscar mudanças para 
transformar ou aperfeiçoar suas práticas profissionais? Se a formação continuada é importante? Como 
veêm a educação? Assim, procedemos uma entrevista semi-estruturada com duas pedagogas. São elas: 

A PEDAGOGA “A” está atualmente em espaço não escolar, graduada em pedagogia no ano de 
2004 pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É especialista em psicopedagogia.
Ela acrescenta que sempre almejou a área de humanas, não tinha o sonho de ensinar, mas gostou 
e gosta. Aproveitou muito o curso de Pedagogia, passando pela experiência de ser bolsista de Ini-
ciação científica. Hoje está exercendo a função de pedagoga e chefe de setor de trânsito. Para ela: 
“nunca foi algo tão primordial como se configura hoje, não só a educação escolar, mas num todo, 
em todas as relações humanas, pois para ela se encontram muito limitadas”.. Ao ser questionada 
sobre suas contribuições para que houvesse uma ampliação na qualidade do ensino, ela fala que 
buscou primeiramente não desvalorizar seu trabalho, nem o curso. Com relação ao trabalho com 
crianças, não sabe se houve muita contribuição em relação a sua atuação, pois durante a experiên-
cia que vivenciou, existiram diversos problemas, mas obteve uma contribuição significativa para 
seu crescimento profissional.
Sobre à importância da formação continuada para que haja uma ação pedagógica condizente 
com as novas demandas para a educação contemporânea, ela aponta ser muito importante, sendo 
necessário acompanhar as evoluções tecnológicas, o entendimento às pessoas. A entrevistada 
faz muitos cursos na área de trânsito que é com o que ela trabalha. Vê como necessário para 
uma contribuição na construção da sua identidade profissional visa fazer mestrado na área da 
educação, porém não pretende mudar de profissão, se vê como educadora. Seus conhecimentos 
pedagógicos na entidade em que trabalha são desenvolvidos da seguinte forma: Elaboração de 
projetos; Aplicação de avaliações; cursos; visita ás empresas promovendo palestras criativas e 
planejamentos.
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Como participante do processo de entrevista, a mesma finaliza seus pensamentos definindo: 
como é ser educador e não atuar em um espaço escolar. “Todo educador se realiza e estar ensi-
nando, e sempre procura algo para promover, ensinar e educar. Não tenho essa prática diaria-
mente, mas acompanho estagiários, recebo idosos para falar dos seus direitos, não me nego a 
passar os conhecimentos que tenho para as pessoas. A educação está em todo lugar, não é escolar, 
e sim pedagógico”.
  A PEDAGOGA “B” é especialista na educação de jovens e adultos começou a atuar na sua 
profissão como professora nos anos 80. Ela avalia a educação como: “um processo que se modifi-
ca, vendo a educação de forma programática, que não muda, o que está em processo de mutação 
nos dias atuais são os conhecimentos e conteúdos”. As mudanças e contribuições passaram a ser 
mais significativas na sua prática quando ela passou a atuar como professora de estágio ficando 
mais próxima da sala de aula e participando de um grupo de pesquisa, vendo que a educação é 
permanente e a formação deve estar sempre em constante aprendizado e se atualizando. Sua iden-
tidade profissional tem como base a orientação educacional, pois sempre tem uma relação direta 
com o aluno, tendo também sua especialização, que foi muito importante trazendo-a um novo 
olhar sobre a matemática, mas se diz necessária de maior capacitação.
Ela afirma que há necessidade de buscar mudanças para transformar a sua pratica profissional 
como a educação é um processo permanente e sente a necessidade de estar mais envolvida em 
pesquisas, em continuar sua formação fazendo seu mestrado e seu doutorado. Sobre a prática 
docente a entrevistada afirmou que precisa melhorar e hoje a Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN já tem condições melhores de universidade, como o desenvolvimento 
de vários projetos, do desenvolvimento cada vez maior de pesquisas junto aos alunos. São ações 
que somam aos grupos de pesquisa, que tem a necessidade de crescer, os programas:PIBIC, PET, 
entre outros.
Ao opinar sobre o professor de nível superior, repete sobre a necessidade de estarem mais próx-
imos da pesquisa diretamente com a atividade docente. Aprender a lidar com as Tic’s (as novas 
tecnologias da educação), desenvolver novas práticas e dessa forma tentar romper com os mod-
elos tradicionais da educação fundamental que os alunos estão habituados. Vê que a universidade 
está cada vez mais recebendo alunos mais jovens, e que esse aluno tem a necessidade de construir 
sua autonomia, sua independência e buscar mais conhecimentos por si.

 
Assim, concluímos que o presente trabalho nos possibilitou o aprimoramen-
to e aprofundamento dos nossos conhecimentos diante da atuação do (a) pedago-
go (a) em diferentes campos, sua identidade profissional e sua importância quan-
to a sua formação continuada, levando em consideração suas experiências vivenciadas. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PEDAGOGO NA ESCOLA: SUAS FUNÇÕES E ATUAÇÃO

  Priscila Jaciara de Morais (UERN)
  Jéssica Nayara Soares Falcão (UERN)

RESUMO:
Esse trabalho é base de pesquisas, estudos, orientações e discussões da disciplina curricular Prática 
Pedagógica Programada I – PPP, requerida pela faculdade de educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – UERN. O presente trabalho tem como principal finalidade abordar e dis-
cutir a função do pedagogo no ambiente escolar, bem como suas áreas de atuação.  Nas escolas são 
bastante diversas as funções desenvolvidas pelos profissionais pedagogos, geralmente podem atuar 
como professor, exercendo a função de facilitador e mediador do conhecimento; como coordenador 
orientadando funcionários, professores, pais e alunos nas relações sócio-afetivas; como diretor atu-
ando na elaboração de programações de eventos, planejamentos e atividades burocráticas. Para ob-
termos resultados e conclusões foi realizada uma pesquisa exploratória desenvolvida em uma escola 
municipal, utilizando a observação e entrevistas como principais instrumentos metodológicos. Com 
base nas coletas de dados, foram detectadas que as escolas desenvolvem várias atividades onde isso 
reflete diretamente no acumulo de funções para os pedagogos, causando assim um aspecto negativo 
para o desempenho de suas tarefas. A função do pedagogo e da escola seria de formar indivíduo com 
certa intelectualidade influenciando o seu estado moral, físico e prático, de acordo com a solicitação 
ao meio social do qual se destina. Contudo, sabe-se que as competências destinadas aos pedagogos 
em outrora, está em constante mudança, para o acompanhamento das suas funções é necessário uma 
formação continuada, e o desenvolvimento de novas habilidades. Acredita-se que a escola pode sim 
atingir a organização no acumulo de funções, e para isso é necessário frequentemente à união e a di-
visão de tarefas por parte de todos que formam a comunidade escolar. Através desse trabalho pode-se 
entender melhor a atuação do pedagogo, e as diversas situações vivenciadas por eles, reconhecendo a 
ligação existente entre a teoria e a prática no decorre de todo o processo.     
      
PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOGO; FUNÇÃO; FORMAÇÃO. 

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata de uma atividade curricular do curso de pedagogia da disciplina Prat-
icas Pedagógicas Programadas I, a qual foi desenvolvida com o objetivo de relacionar teoria e 
pratica, configurando-se por um estudo de caso nas escolas para investigar a função da esco-
la e do pedagogo. A pesquisa realizou-se em uma Escola Municipal na cidade de Mossoró – RN.   
Durante a atividade de pesquisa acompanho-se a rotina de três profissionais pedagogos, os quais 
desempenhava a função de professor, supervisor e diretor, todos bastante presente na vida do aluno 
ensinado, dialogando, orientado, e assim contribuindo para o desenvolvimento e formação do aluno. 
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E-mail: priscilajaciara@hotmail.com
  Aluna do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 
j-nayara@hotmail.com.
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A pesquisa caracteriza-se como exploratória, utilizando a observação como instrumento principal, 
reconhecendo a importância que este trabalho possui para a formação de novos profissionais, pois, 
através dele, compreende-se melhor o campo de atuação. Abordar-se-á também o cotidiano escolar, 
a função da escola e do pedagogo dentre outros.
 
2. CONCEITUANDO EDUCAÇÃO: UMA VISÃO DE PROFISSIONAIS 
Durante a pesquisa desenvolvida na escola, elaborou-se entrevista com três profissionais pedagogos 
da instituição: professor, supervisora e diretor, onde realizaram uma definição do sentido da edu-
cação atual. Primeiramente o Pedagogo (Professor) afirmou que a “Educação é o modo pelo qual é 
trabalhado o todo da criança e os valores que eles têm, influenciando também na família”, a partir 
dessa definição refletiu-se como o professor é responsável por uma transformação na vida do aluno, 
pois a educação é fundamental para o desenvolvimento de futuros cidadãos intervindo na sociedade 
a qual esta inserido, e o professor é apresentado como um dos principais meio de acesso do aluno  a 
educação. 
A segunda Pedagoga (Supervisora) informou que “Apesar das mudanças ocorridas na educação, ela é 
ainda o meio pelo qual integra o aluno na sociedade”, analisando essa informação, percebeu-se que a 
sociedade realmente espera obter alunos preparado, instruídos, modificados pela educação que rece-
beram nas escolas, para atuar ou manter relações sociais na sociedade. A terceira Pedagoga (Direto-
ra) acredita que a principal função da educação “É formar cidadãos críticos para exercer a cidadania 
e interagir com a sociedade, e atuar no meio escolar”, acredita-se que a educação deve possibilitar ao 
aluno tanto a formação social quanto a intelectual.

3. A FUNÇÃO DA ESCOLA E DO PEDAGOGO NA LITERATURA
 Atualmente sabemos que a instituição escolar desenvolve múltiplas funções, porém a princi-
pal é viabilizar e dar oportunidades ao individuo de crescimento intelectual, começando por sua fase 
inicial no período da infância, possibilitando meios para que ele ingresse no seu mundo histórico 
social, fazendo com que ocorra a exploração dos objetos de conhecimento e seu significado respecti-
vamente. Segundo Fontana: 

 “O papel da escola é de cultivar o individuo, de possibilitar o seu desenvolvimento harmonioso, dar a 
criança oportunidades de agir sobre os objetos de conhecimento, possibilitar o contato sistemático e 
intenso das crianças com o sistema de leitura e escrita, com os sistemas de contagem e de mensuração, 
com os conhecimentos acumulados e organizados pelas diversas disciplinas cientificas, com os modos 
como esse tipo de conhecimento é elaborado e com alguns dos variados instrumentos de que essas 
ciências se utilizam” (1997. pág.21, 54,73).

Para os pais e muitas pessoas da sociedade a escola é um local apropriado para o processo de 
aprendizagem dos conhecimentos bem elaborados e organizados por intermédios dos professores, 
no entanto, sabe-se que é através da escola que alguns assuntos alheios à população, como por exem-
plo, o seu contexto econômico, político e social, é debatido e repassado para os indivíduos, no intuito 
de despertar no cidadão o espírito de luta e de participação democrática nos interesses do país. 
Os teóricos estudados nas literaturas revelam que a educação modifica o homem, suas atitudes, aju-
dando-o a em diversos grupos existentes na sociedade, com seus tipos de normas, regras, valores 
e ideias, pois o homem ao nascer, traz consigo, somente a sua individualidade, necessitando que a 
“escola”, seja a intermediadora dessa troca de gestos e atitudes.  
No entanto, hoje em dia é muito debatido na área da educação, que a presença do pedagogo na sala de 
aula, serve para auxiliar e mediar à construção de saberes, e que a partir das relações mutuas haverá 
trocas de experiências vivenciadas pelo professor/aluno e aluno/professor.
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É relevante que o educador se envolva na vida educacion-
al do seu aluno, observando-o suas relações e desempenho na sala de aula. Na es-
cola observada os pedagogos interagem com os alunos de forma diversificada.  

“O professor é um animador que, por principio, deve “descer” ao nível dos alunos, adaptando-se as 
suas características e ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve caminhar “junto”, interver 
o mínimo indispensável, embora não se furte, quando necessário, a fornecer uma informação mais 
sistemática. Embora professor e aluno sejam desiguais e diferentes, nada impede que o professor se 
ponha a serviço do aluno, sem impor suas concepções e idéias, sem transformar o aluno em “objeto”. 
O professor é um orientador e um catalisador, ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum” 
(LIBÂNEO, 2006. pág. 34 e 37).

 O significado da palavra professor, representa muito mais que suas atitudes de-
senvolvidas no seu local de trabalho, pois, o educador é aquele que se preocupa com seu 
aluno fora da sala de aula também, observando-o e analisando seus diversos compor-
tamentos, com o objetivo de não formar apenas o intelectual, mas  ajudar no desenvolvi-
mento de seu caráter, fazendo fluir um cidadão critico, que reflita sobre seus atos e condutas. 

“A formação do caráter do educando deve ser uma das maiores preocupações do professor. Para isso, 
ele procurará investigar a feição moral dos seus alunos, não só indagando dos pais e responsáveis quais 
os seus hábitos e tendências, como também observando-os durante a classe, recreio, entradas e saídas, 
e nas suas relações mutuas” (COSTA, 2003. Pág. 4).

Com base nas coletas de dados, percebeu-se que a escola hoje exerce muitas funções, onde a ed-
ucação das crianças é cedida totalmente às instituições de ensino, os pais acreditam que esta re-
sponsabilidade cabe a maioria das vezes a instituição, dificultando assim o trabalho dos ped-
agogos. Desta forma a escola acumula muitas obrigações, que deveria em outros momentos 
pertencer aos pais, em que os mesmos ajudariam e participariam ativamente da educação 
dos seus filhos. A realidade das escolas apresentam outros fatos em que os professores aca-
bam por assumir muitas responsabilidades e acumulo de funções, a começar pelo saber na sala 
de aula e terminando na apresentação de um mundo cheio de indagações, incertezas e conflitos.  

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante este trabalho, pode-se conhecer as diversas atividades desempenhadas pelos pedagogos, a 
responsabilidade incumbida a escola, assim como os direitos e deveres de cada profissional em suas 
receptíveis funções. Tornou-se possível observar a importância de cada função para o desempenho 
harmonioso das tarefas realizadas na escola.
 Tendo em vista os aspectos observados, o pedagogo põem em prática suas funções fundamentadas 
nos direitos da criança, nos princípios que rege a profissão, assim com as leis e diretrizes que articula 
a prática do mesmo.  O referido trabalho possibilitou relacionar a teoria com a prática, e apresentou 
várias contribuições para a formação acadêmica.  Em todo o trabalho apresentou-se informações e 
conhecimentos importantes como a função da escola e do pedagogo na literatura. 
Concluí-se ao final desse trabalho que foi alcançado os objetivos definidos, obteve-se um conhec-
imento da realidade dos pedagogos no dia-a-dia com seus aspectos positivos e negativos. Durante 
a pesquisa teve-se uma orientação direcionada, encontros extra-sala, e na escola da pesquisa uma 
excelente recepção por todos os funcionários, diretora, supervisora, professores.       
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AVALIAÇÃO E PRATICA PEDAGÓGICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
EM APODI/RN

Maria da Natividade Marinho Câmara 
Annabel Mayara Soares Alvarez 
Edinária Marinho da Costa 
 Francisco Lindomar Carlos 
Andréa Maria de França e Sousa 

RESUMO

O presente artigo tem como finalidade apresentar um estudo realizado na Escola Municipal 12 de 
outubro na cidade de Apodi/RN. Pretendemos conhecer os fatores que, do ponto de vista dos edu-
cadores influenciaram nos resultados satisfatórios obtidos no exame da Prova Brasil no ano de 2011. 
A coleta de dados foi desenvolvida por meio da observação e entrevista semi-estruturadas com a 
gestora e os professores que atuam no processo educativo. Os resultados demonstraram que diversos 
fatores se unem para contribuir na avaliação satisfatória da Prova Brasil em 2011.

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO; PRÁTICA PEDAGÓGICA; ESCOLA. 

1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresentamos um estudo realizado na Escola Municipal 12 de Outubro, em Apodi/
RN. Procurando investigar os fatores que contribuíram no desempenho dos alunos da instituição 
supracitada, proporcionando resultados satisfatórios na Prova Brasil de 2011. A base do estudo é a 
de que a escola como formadora se utiliza de processos avaliativos para medir a sua eficácia de for-
mação, assim nesta investigação procuramos descobrir em que medidas as práticas pedagógicas tem 
contribuindo no desempenho da escola no resultado do IDEB no ano de 2011. 
Considerando que a avaliação é um fio condutor da qualidade do ensino, compreendemos por meio 
dela que o trabalho educativo pode ser visto em sua qualidade e se está sendo eficiente e eficaz para 
a formação dos alunos. A avaliação tem se diversificado em uma série de modalidade: uma delas é a 
prova Brasil e, e ela que do ponto de vista dos educadores elencarmos como objeto de discussão neste 
trabalho. Neste contexto a escola é compreendida pelos educadores como elemento integrador entre 
o ensino e a aprendizagem e como uma ação que ocorre durante o processo de avaliação na prática 
diária. 
Na realidade o que se pretende compreender são os fatores que influenciarão a obtenção de resulta-
dos satisfatórios em 2011 em escola pública da rede municipal de ensino do município de Apodi/RN, 
neste sentido cabe-nos observar as estratégias da ação docente que contribuíram para a melhoria dos 
resultados na escola municipal de Apodi/RN. 

METODOLOGIA

Com Base na pesquisa qualitativa procuramos fazer uma abordagem sobre o resultado do IDEB no 
ano de 2011 na Escola Municipal 12 de Outubro em Apodi/RN, por meio da investigação e da ob-
servação direta e da coleta de dados a fim de encontrarmos respostas para a problemática em estudo.
_______________________________ 
  Graduada em Pedagogia e especialista em gestão pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte- UERN. 



133

Nesta pesquisa procuramos contemplar uma discussão a partir das praticas pedagógicas tendo em 
vista descobrir os fatores que do ponto de vista dos educadores contribuíram para o resultado sat-
isfatório da prova Brasil. Na busca de informações aplicamos questionários abertos com a gestora e 
professores que atuam na instituição de ensino.

RESULTADOS E DISCURSSÕES

A avaliação deve conduzir um conhecimento que possa direcionar decisões sobre a reformulação e/
ou continuidade das ações pedagógicas que ultrapassem os resultados imediatos de um projeto. No 
caso da instituição escolar, deve-se avaliar para ganhar espaços, gerar mudanças e promover melho-
rias. 
 
Nesta perspectiva, órgãos públicos como o Ministério da Educação e Cultura (MEC) realiza suas 
avaliações sobre a qualidade do sistema educacional, utilizando como referência vários critérios. 
Um deles é o Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB). O IDEB leva em consideração a 
aprendizagem dos alunos, a taxa de repetência e a evasão escolar. Esse indicador é expresso em va-
lores que variam entre 0 a 10 e é colocado como base na Prova Brasil. 
A Prova Brasil é uma das avaliações criadas há mais tempo. Tem como objetivo refinar a quali-
dade da Educação Básica. Difundida como Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) que 
é o próprio SAEB. Trata-se de teste realizado por amostragens nas redes de ensino, tendo como 
foco a gestão do sistema educacional junto com a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
(ANRESC) que é a Prova Brasil, de caráter universal, com o propósito de atingir todas as escolas. 
Na pesquisa realizada tomamos com ponto de partida o resultado do IDEB de 2011 obtido pela Es-
cola Municipal 12 de Outubro em 2011 (IDEB 5,7). Com esse resultado em 2011 a escola obteve o 
melhor resultado entre as escolas do município. A pesquisa revelou que a prova Brasil trouxe grande 
contribuição para o desempenho da escola, uma vez que esta coloca  os professores, diante do desafio 
de avaliar o aluno num processo continuo que envolve critérios como: realização de leitura de gêner-
os diversos e trabalhar conteúdos fazendo a relação com a vivencia do aluno. 
Podemos constatar, conforme depoimentos dos professores que a combinação de diversos fatores, 
tais como boas práticas pedagógicas; professores comprometidos e com atitudes positivas em relação 
às crianças; participação ativa dos alunos; gestão democrática; parcerias externas; dentre outros se 
confirmam como segredos para o sucesso na instituição de ensino. 
Em se tratando dos resultados obtidos pelos professores em relação à aprendizagem dos alunos e o 
resultado da Prova Brasil, em suas falas, afirmaram que a escola não se prepara para o referido exame, 
pelos menos, em parte, vez que o material de preparação para o aluno não se encontra em tempo na 
escola. Com a alternativa a esta dificuldade, os professores realizam pesquisas, leituras e interpre-
tação textos de gêneros diferenciados e avaliação de verificação da aprendizagem, acreditando que 
essas estratégias contribuíram para tal resultado.
Outro aspecto a ser levado em consideração são os critérios do Prova Brasil. Para os profission-
ais pesquisados, os critérios estabelecem uma relação com a vivência do aluno, com os conteúdos 
sistemáticos, buscando avaliar de forma contextualizada. Afirmam ainda, que, embora, os alunos 
demonstrem fragilidades de leitura e interpretação, é preciso manter contato com a diversidade de 
gêneros textuais abordados na Prova Brasil.
Contudo, é evidente que o sucesso da escola é concedido pela ação da pratica diária dos professores, 
mas também é resultado de um trabalho que tem um empenho de todos que atuam nesse estabelec-
imento de ensino.
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Conforme, as entrevistas realizadas a Prova Brasil trouxe uma grande contribuição para o desempen-
ho da escola, uma vez que esta coloca os professores diante do desafio de avaliar o aluno num proces-
so contínuo que envolve os seguintes critérios: realização de leitura de gêneros diversos e o trabalho 
de conteúdos articulado à vivência do aluno.
 Vale salientar que a contribuição desta pesquisa é constatar que é possível melhorar a qualidade do 
ensino, quando realmente existir nas instituições de ensino integração de equipe, participação da 
família, professores capacitados, gestão atuante e, principalmente o compromisso dos professores e 
gestores com a aprendizagem dos alunos. 
Finalmente, as conclusões que obtivemos neste estudo é que o resultado satisfatório da escola é fruto 
de um trabalho em que professores e gestores se preocupam com a qualidade do ensino. Espera-se 
que a escola alcance a meta desejada por todos que fazem parte desse sistema de ensino público. 
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CONHECIMENTO ESCOLAR: REVISANDO CONCEITOS PARA MUDAR CONCEPÇÕES E 
PRÁTICAS¹

Talita Raquel Garcia Azevedo dos Santos² - UERN
Normândia de Farias Mesquita Medeiros³ - UERN

RESUMO
O texto discute o conhecimento sobre o espaço escolar no ensino fundamental. Propões uma re-
flexão sobre o currículo e os processos de fragmentação do conhecimento para o desenvolvimento 
sócio-cognitivo de alunos no ensino fundamental. Os procedimentos metodológicos constituíram-se 
de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa virtual. Os sujeitos da pesquisa foram  uma 
professora do ensino fundamental lotada em sala de aula do 2° ano e uma supervisora. O campo 
empírico foi uma escola da Zona Norte de Mossoró-RN, que utiliza a proposta pedagógica com base 
no Programa ALFA e BETO. Observa-se uma prática pedagógica mecânica e dirigida, que envolve 
habilidades físicas, emocionais, afetivas e cognitivas, objetivando contribuir com o desenvolvimento 
do aluno. Concluí-se que, esse modelo de prática não promove, não possibilita um aprendizado ativo 
nem desenvolve a autonomia do professor/educador e dos alunos.
PALAVRAS - CHAVE: Currículo escolar; conhecimento escolar; formação docente.

INTRODUÇÃO
A prática pedagógica programada III foi desenvolvida no atual currículo do curso de pedagogia 
(grade curricular 2008.1). Esta atividade proporciona um estudo investigativo sobre problemáticas 
que envolvem a relação dos sujeitos / alunos com o conhecimento escolar. O presente texto com-
preende uma revisão bibliográfica e promove a reflexão a partir de estudos teóricos e de experiência 
vivenciada em sala de aula do ensino fundamental.
 A análise bibliográfica teve como objeto de estudo o conhecimento escolar sobre o ambiente 
escolar entre os princípios da transversalidade e da fragmentação do conhecimento, enquanto influ-
enciadores das praticas de ensino sistemático do ensino no fundamental menor.
As etapas percorridas para a realização do estudo foram: 1°) a observação do currículo, livros didáti-
cos e recursos didáticos do programa Alfa e Beto; 2°) a fundamentação teórica através de seminári-
os e de estudos teóricos; e 3°) o desenvolvimento do presente artigo.  Ressaltamos a importância 
desse estudo para relacionarmos os fundamentos teóricos adquiridos em nossa formação acadêmica 
à prática cotidiana da sala e de todo contexto escolar.
 A fragmentação do conhecimento consiste na divisão disciplinar, assim surgiram às difer-
entes áreas do conhecimento que foram ampliadas e aprofundadas tornando possível o avanço da 
ciência.  No entanto, com essas divisões e subdivisões o ideal de “tudo pensar e tudo fazer” tor-
nou-se inatingível, pois, quem poderá armazenar todo o conhecimento produzido em todas as 
áreas nos dias de hoje? Dos aspectos negativos da fragmentação do conhecimento, o mais 
nocivo é o estilhaçamento das formas de entender os seres humanos, a natureza e a sociedade. 

_______________________________ 
¹Este tema é um ensaio preliminar, solicitado por exigência da PPP III (Prática Pedagógica Pro-
gramada), estabelecida no currículo do curso de pedagogia FE/UERN.
²Discentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Cursando o 7° período do 
curso de pedagogia. E-mail: talitaraquel_azevedp@yahoo.com.br
³ Professora Adjunta III da FE/UERN. Orientador(a) da PPP III. E-mail medeiros_norma@hotmail.
com. 
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Essas tantas divisões tiveram influencia na escola e na formação de professores que quando ques-
tionados a respeito das disciplinas básicas fundamentais, não sabem o que fazer com a filosofia, a 
antropologia ou a economia. Os conteúdos selecionados e fragmentados foram sendo organizados 
para entrar na escola, pois se não houver uma sequência dos fatos em cada disciplina dificultará a 
aprendizagem. No entanto, não podemos deixar de lado a curiosidade, que é fundamental para que 
crianças e jovens aprendam. 
 Compreendemos que os alunos não vão à escola aprender coisas que não sabem, o que eles 
fazem é trazer conhecimentos que são permanentemente dialogados com os conhecimentos dos out-
ros inclusive com o professor. E que a curiosidade, como destaca os autores estudados, é o caminho 
mais próximo do conhecimento. O conhecimento por sua vez só poderá ser aprendido quando há 
uma troca de idéias e experiências do dia-a-dia. É através dessa troca de conhecimentos que alunos e 
professores aprendem.

O PROGRAMA ALFA E BETO
A pesquisa foi realizada nem uma escola publica localizada na cidade de Mossoró/RN. Nesta escola 
os professores desenvolvem suas atividades, suas práticas com base no programa Alfa e Beto.
De forma breve, com base nos documentos pesquisados, podemos dizer que o programa Alfa e Beto 
foram implantados no Brasil no Ano de 2003 por João Batista Oliveira, atingindo no inicio mais de 
cem mil crianças em mais de 20 municípios de redes estaduais e municipais de ensino e todos os 
países. No Estado do Rio Grande do Norte ele foi implantado no ano de 2007, para crianças de seis 
e sete anos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, abrangendo cerca de 12 mil alunos,  
179 escola de 21 município, distribuídos em 10 diretorias regionais de Educação (DIRED). Nos dias 
atuais o programa já abrange mais de 800 municípios de todo pais, sendo considerado o programa de 
maior sucesso de alfabetização dos países.
Tem com proposta pedagógica um programa estruturado, com os seguintes eixos: Programa de ensi-
no, plano de Curso, Plano de Aula e os Livros de Apoio aos professores. O objetivo principal do alfa 
e Beto é fazer com que as crianças aprendam efetivamente a ler e escrever e desta forma adquiram 
autonomia intelectual.
O método do programa Alfa e Beto são baseados em princípios da psicologia cognitiva, e mais se 
voltando para o desenvolvimento de habilidade cognitivo mais complexo. Os materiais e métodos 
utilizados contribuem para o desenvolvimento de competências metalingüísticas e de metacognição. 
Tem como principais competências: os princípios alfabéticos, a decodificação, a fluência de leitura, 
vocabulário e compreensão e a caligrafia. Dessa forma entendemos que é necessário que ocorra a 
união dessas habilidades para então atingir o objetivo esperado pelo o programa que é diminuir o 
grande índice de analfabetismo no Brasil.  

OS SUJEITOS E A RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO

A relação entre os sujeitos promove conhecimento, aprendizado, assim, percebemos a necessidade da 
interação e da mediação entre professores e alunos para ocorrer o processo educativo. Vale salientar 
também o processo de formação docente como fundamental para a fundamentação do trabalho dos 
professores. Segundo Therrien; Mamede; Loiola; (2007):

Qual é a intencionalidade do trabalho docente? Trabalho docente significa a práxis de um sujeito trans-
formador (professor) em interação situada com outro sujeito (aluno), onde a produção de saberes e a 
mediação de significados caracterizam e direcionam o processo de comunicação/entendimento entre 
ambos. Em outros termos, o trabalho docente é um educativo de instrução e formação humana, através 
da mediação e da interação entre professor e alunos, a partir do conteúdo de ensino.
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O trabalho docente deve ser de caráter transformador, buscando a formação do individuo. Nessa 
perspectiva, ate que ponto o programa Alfa e Beto favorecem essa transformação? Pois trata-se de 
uma orientação prescrita na qual o professor deve trabalhar?  Percebemos os limites da realidade da 
escola, da sala de aula e da própria formação docente. 
 Destacamos que em nossas observações a professora trabalhava de forma “diferente”, com 
relação aos ajustes dos conteúdos propostos. Observamos uma sala de segundo ano do ensino fun-
damental, na qual era desenvolvido o programa Alfa e Beto, com o intuito de alfabetizar os alunos 
das series iniciais com questões do dia-a-dia deles. Nos livros já vem ensinando passo a passo como 
a professora deve trabalhar os conteúdos exposto.
Diante dessa constatação percebemos que a professora tem que seguir as seqüências de conteúdos e 
metodologia exposto no livro, o que retira um pouco a autonomia da docente com relação ao desen-
volvimento da sua prática de ensino. Mas diante de toda essa limitação a professora investigada, nos 
revela que não se intimida ao trabalhar com o Alfa e Beto, pois se trata de um material didático que 
procura desenvolver o cognitivo dos alunos levando-os a pensarem, questionarem, no momento das 
atividades. Nos afirma que procura dinamizar sua aulas, envolver os alunos. Percebemos que ela tem 
autonomia, que prima pela autoridade de sala, sem autoritarismo nem arrogância. É uma professora 
que domina totalmente o saber ensinar e o saber da matéria.

Toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com seu mundo é relação com o mun-
do e com uma forma de apropriação do mundo: toda relação com o saber apresenta uma dimensão 
epistêmica. Mas qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade: apren-
der faz sentido por referência á história do sujeito, ás suas expectativas, ás suas referências, á sua con-
cepção da vida, ás suas relações com os outros, á imagem que tem de si e á que quer dar de si aos outros. 
(CHARLOT, p.12, 2000).  

 Portanto para poder adquirir esse saber com o mundo é preciso assegurar-se ao mun-
do a qual vive comunicando-se com os outros compartilharem o mundo com os outros seres, 
viver certas experiências e, assim, tornará maior e mais seguro e independente. Dessa for-
ma a professora observada trabalha os conteúdos de forma interativa, fugindo das respos-
tas dadas, mas priorizando a apropriação do saber a partir das circunstâncias das vivências.,  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A título de conclusão, a PPP não se restringe apenas numa maneira diferente de organização do 
currículo escolar. Sua adoção exige muito mais aprofundamento teórico-prático, compromisso e re-
sponsabilidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. A PPP representa 
uma possibilidade de rompimento com ensino do conhecimento escolar fragmentado e com a repre-
sentação eterna do: eu finjo que ensino e, você finge que aprende.

Ressaltamos que em nossas escolas a preocupação maior não deve ser a memorizaram, mas os con-
hecimento capazes desenvolver a autonomia do educando.Compreendemos que os conhecimentos 
científicos são transpostos em conhecimento escolar com o objetivo de garantir que, os  conteúdos 
de ensino, propiciem uma acessibilidade ao conhecimento científico de origem.  Vasconcelos (2008) 
alerta que compreender como se processa a transposição didática nos livros de Física, por exemplo, 
é um dos recursos reflexivos para compreendermos como beneficiar o ensino-aprendizagem dos 
conhecimentos advindos da ciência Física.Negar ou ignorar a transposição didática nos livros, desta 
forma, é conceber que o conhecimento ali presente é uma reprodução fiel de todos os conhecimentos 
desenvolvidos pela ciência, o que não é uma verdade. 
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Vale ressaltar a importância da discussão sobre a formação continuada do professor de modo a es-
timular a prática da pesquisa e o ensino reflexivo, no intuito de mudanças no cotidiano da sala de 
aula. Este argumento sustenta-se na compreensão de que a aprendizagem exige uma prática docente 
que possibilite ao aluno adquirir conhecimentos, dominar categorias, conceitos e procedimentos que 
os instiguem a pensar a realidade e conseqüentemente intervir nela.
Nesse sentido evidenciamos que o Programa ALFA e BETO,  adotado pela escola como nova exigên-
cia curricular, não favorece ao professor (a) e aos alunos o desenvolvimento da autonomia. Faz-se 
necessário que o(a) professor(a) reflita sua prática, redirecione suas ações para não ficar submetido 
a um “currículo prescrito/oficial”, a programas, sem observar o contexto sócio-cultural de nossos 
alunos
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EDUCAÇÃO FÍSCA E QUALIDADE DO ENSINO NO CONTEXTO ESCOLAR:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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RESUMO: A qualidade do ensino de educação física para além de caracterizar-se por atividades re-
petitivas, mecânicas e condicionantes, deve assumir um efeito transformador no processo formativo 
do indivíduo. Aqui, a idéia qualidade apresenta-se como uma estratégia fundamental nesse processo. 
É objetivo deste texto, apresentar um esboço sobre a concepção de qualidade do ensino e sua relação 
com a educação física escolar, de modo que se possa pensar numa diversificação da prática pedagógi-
ca nessa área, privilegiando não só a dimensão biológica, mas as dimensões afetivas, cognitivas e 
socioculturais dos alunos, a exemplo da ludicidade. A pesquisa foi realizada através de estudos teóri-
cos e os resultados demonstraram que sociedade moderna requer uma reestruturação no processo 
educacional; uma mudança na qualidade de ensino na escola pública, no sentido de que deve partir 
da mudança pessoal para o profissional, enfatizando a prática da educação continuada de todos, nos 
diferentes níveis e; que o fracasso das escolas públicas esta voltada para o próprio profissional de Ed-
ucação Física (comodismo), como também a Administração Pública (estado)
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de ensino, educação física, escola.

INTRODUÇÃO
 A pretensão deste texto é enfatizar a qualidade do ensino de educação física na escola não só em 
suas dimensões mais gerais, mas enfatizá-lo enquanto representante de uma filosofia de ação e um 
compromisso institucional que vai além de uma perspectiva pragmática do conhecimento que lhe é 
próprio. Pois, entendemos que é função da educação ajudar no processo de desenvolvimento do po-
tencial do indivíduo, visto que este papel colocado em prática resolveria um dos grandes problemas 
na educação: os baixos níveis de aprendizagem das nossas crianças e adolescentes. 
Um dos grandes desafios que se coloca para a educação física escolar é se constituir como um com-
ponente curricular importante do processo educativo, que pretende superar a visão exclusivamente 
corpórea e individualista do movimento humano, para se constituir como prática pedagógica de 
vivência coletiva. Nesse ínterim, a qualidade do ensino de educação física para além de caracterizar-se 
por atividades repetitivas, mecânicas e condicionantes, deve assumir um efeito transformador no 
processo formativo do indivíduo. Aqui, a idéia qualidade apresenta-se como uma estratégia funda-
mental nesse processo. 
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Adiantamos, que não estaremos esgotando um assunto que é o objeto de estudo neste trabalho. Mas 
queremos apenas contribuir com a discussão a partir de reflexões que nos parece fundamental para 
a compreensão desta problemática.

METODOLOGIA 
Trata-se de um texto resultante de uma pesquisa teórica sobre em que medida a qualidade do ensino 
assume lugar de destaque na agenda educacional, uma vez encarada como garantia de formação do 
indivíduo, enquanto sujeito da práxis social, associando ao contexto da prática da educação física 
escolar, a partir das contribuições de Libâneo (1994), Paulo Freire (2003) e Mezomo (1994), dentre 
outros. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No decorrer da história educacional brasileira, o ensino concretizou-se através de uma educação 
voltada para o processo de desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo a formação 
de qualidades humanas como físicas, morais, intelectuais, estéticas, num determinado contexto de 
relações sociais, correspondendo assim, a toda modalidade de influências e inter-relações que con-
vergem para a formação de traços de personalidade social e do caráter; implicando uma concepção 
de mundo, ideais, valores, modo de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políti-
cas, princípios de ação frente a situações reais e desafios da vida prática. 
Neste sentido, o sistema de ensino ligado intimamente a práticas sistematizadas e alto grau de organ-
ização, se constitui na escola em que os trabalhadores continuam tendo a oportunidade de prever 
escolarização formal aos seus filhos, adquirindo conhecimentos e formando a capacidade de pensar 
criticamente os problemas e desafios da realidade social.
Diante desse quadro precisamos adequar a “era da globalização” e a “sociedade do conhecimento” o 
ensino que atualmente estamos oferecendo a clientela da escola. Pois, o ensino por mais simples que 
possa parecer, é uma atividade complexa: envolve tanto condições externas como condições internas 
das situações didáticas, que o professor precisa lidar e conhecê-los para a condução do trabalho do-
cente. 
 
Dessa forma a escola na sua área de atuação, tem por missão oferecer a sua clientela programas educa-
cionais de elevada e crescente qualidade que maximizem todo potencial dos alunos e os prepare para 
enfrentar os desafios de um mundo em permanente mudança, para continuar sua própria educação 
e para viver a cidadania. Esta perspectiva de melhoria pode-se começar a princípio pelo corpo do-
cente, cuja atuação depende fundamentalmente a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 
podendo variar de escola para escola, sendo fundamental ensinar bem as coisas que são necessárias. 
Mas, diante das discussões, que aprendizagem depende do ensino e o ensino depende do professor, 
é importante ressaltar que os professores devem ser educados para o relacionamento com os alunos, 
com os quais devem formar verdadeiras “parcerias” no processo de construção do conhecimento. 
Partindo deste pressuposto pode-se interpretar que o reconhecimento pelo trabalho docente seja 
uma das contribuições para garantir excelentes resultados da qualidade tais como: os alunos passam 
gostar da escola e do estudo; tornem-se mais participativos, aprofundem seus conhecimentos em no-
vas áreas, a escola passa a ser defendida pelos alunos e mais bem avaliada pela sociedade; diminua a 
evasão escolar, as dependências e as reprovações. Outro aspecto relevante no processo educacional é 
a mudança na reorganização administrativa. Uma mudança voltada para uma cultura organizacional 
flexível e enfocada nas necessidades do cliente. Nada de estrutura autoritária e centralizada. 
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Compreende-se que esta participação cotidiana e a cultura organizacional sofrem grande e positivo 
impacto, mas fortalece a instituição escolar. Uma das conseqüências é perceber que as pessoas de 
vários setores e níveis, entendem a vontade e a necessidade do aluno; como o trabalho flui; identifi-
cam aonde as coisas vão mal; quem precisa trabalhar junto para atender o aluno e reduzir os proble-
mas, e com base nesses critérios desenham uma nova organização.
Neste novo cenário, a educação para alcançar a tão almejada qualidade do ensino passa a ser identi-
ficada com o alcance de índices crescentes de produtividade, devido à adoção de técnicas eficientes 
de avaliação. É sob essa ótica que caminha a busca da qualidade de ensino e conseqüentemente a 
eliminação do fracasso escolar. 
A educação deve reforçar a capacidade crítica do aluno e fazê-lo buscar sua liberdade, através do 
conhecimento, para que não se torne submisso, acreditando na educação como um degrau para sua 
ascensão social. Daí a importância da democratização do ensino como fator de desenvolvimento 
humano e cultural dentro da sociedade e, por conseguinte, um viés da obtenção da qualidade do 
ensino. No entanto, o ideal de educação de qualidade caminha de forma lenta e gradual. Embora 
não podemos deixar de reconhecer os avanços em termos de acesso ao ensino, a educação ainda é 
privilégio de poucos. 
Objetivando propiciar ao educando uma formação que possa potencializar o seu denvolvimento 
crítico, consciente, emancipativo e participativo do processo ensino-aprendizagem, é que a educação 
física escolar se configura como área privilegiada para se pensar aspectos didáticos da prática ped-
agógica em educação, que em nada se assemelharia a uma ação do professor como atividade isolada, 
limitada apenas aos condicionantes biológicos, apesar de serem indispensáveis, principalmente, pelas 
discussões sobre corpo e movimento, intrínsecos à abordagem da educação física. 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A competitividade no mundo atual, a complexidade da sociedade moderna requer uma reestru-
turação no processo educacional, para que a escola consiga dar respostas as necessidades de seus 
alunos e da sociedade como um todo. Neste sentido, podemos afirmar que a qualidade de ensino na 
escola pública perpassa uma dimensão ampla no sentido de que deve partir da mudança pessoal para 
o profissional, visto que o homem está inserido em um mundo globalizado, em constantes trans-
formações que torna-se imprescindível a adaptação do mesmo a realidade vigente. No que se refere 
às instituições escolares podemos ressaltar que a escola precisa mudar sua maneira de ser e de agir. 
Ela precisa quebrar o “paradigma da paralisia” e criar um ambiente de aprendizagem, enfatizando a 
prática da educação continuada de todos, nos diferentes níveis.
De forma generalizada do panorama da Educação Física escolar em caráter nacional, o fracasso das 
escolas públicas esta voltada para o próprio profissional de Educação Física (comodismo), como 
também a Administração Pública (estado). Assim, percebe-se um certo comodismo por parte dos 
professores, comodismo este talvez ligado à baixa remuneração, falta de estrutura e material didático 
e, sobretudo, de reconhecimento por parte da comunidade e da própria escola. Além destes fatores, 
pode-se incluir a falta de coragem para ousar ou de vontade para desacomodar-se e de relativizar suas 
certezas. Assim como ausência de um programa de formação continuada regular e o incentivo por 
parte da escola.
MEZOMO, João Catarin. Gestão da Qualidade na Escola: princípios básicos. São Paulo: Terra, 
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RESUMO
O presente artigo aborda uma discussão sobre literatura na escola sob o viés do desempenho na práti-
ca docente, a partir de um estudo realizado numa escola pública da rede estadual de ensino em Apo-
di-RN. Investigamos as práticas literárias desenvolvidas pelos professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental e coletamos informações por meio da observação e entrevistas semi-estruturadas com 
professores que atuam no processo educativo. Os resultados demonstraram que as práticas literárias 
desenvolvidas na escola contribuíram no desempenho dos alunos no processo ensino-aprendizagem. 
Tais práticas contribuem para o desempenho da escola uma vez que coloca o professor diante do de-
safio de trazer para sala de aula a diversidade de textos literários.
Palavras-chave: LITERATURA; ESCOLA; PRÁTICA DOCENTE
INTRODUÇÃO
Apresentamos neste trabalho uma discussão sobre literatura na escola sob o viés do desempenho 
na prática docente, a partir de um estudo realizado numa escola pública da rede estadual de ensino 
em Apodi-RN. A escola está inserida num sistema amplo com a qual precisa encontrar caminhos 
para transformar o ato de ler numa atividade que gere descobertas, questionamentos e priorize a 
aprendizagem significativa entre os alunos, cabe-nos problematizar em que medida as práticas do-
centes condicionam o processo de compreensão é fundamental para todas as formas de conhecimen-
to (Freitas e Rocha, 2003)?  E como a literatura infantil converge para o desempenho dos alunos na 
instituição escolar? Partindo desses questionamentos investigamos as práticas utilizadas pelos pro-
fessores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A base do estudo é a de que os professores na sua 
prática docente tem utilizado Projetos Literários como o Projeto Mediadores de Leitura, Literatura e 
Alfabetização e outros no sentido de proporcionar aos alunos estratégias de leituras diversificadas. A 
escola sendo o espaço em que alunos e professores praticam o ato de ler e escrever sistematicamente, 
faz-se necessário o incentivo de projetos de literatura na prática diária para “bolir” com o imaginário 
dos alunos na perspectiva de aperfeiçoamento da leitura.
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A leitura é uma habilidade humana que precede a escrita - só pode ser escrito o mundo que foi an-
teriormente lido (Paulo Freire, 1997). Assim é fundamental que o professor aproprie-se de seu papel 
na formação de leitores considerando as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas na 
leitura. Trata-se de um trabalho que na realidade pretende discutir o sucesso ou insucesso das práti-
cas pedagógicas desenvolvidas na escola com a intervenção da literatura infantil.

METODOLOGIA  
Com base nos pressupostos da pesquisa qualitativa procuramos fazer uma abordagem reflexiva por 
meio da observação direta, da investigação, além da entrevista semi-estruturada a fim de encontrar-
mos respostas para a problemática em evidência. Nessa perspectiva, contemplamos uma abordagem 
sobre a literatura infantil na escola e as práticas docente e ainda procuramos investigar os fatores que 
possibilitam um melhor desempenho da leitura dos alunos de uma escola de rede estadual ensino. 
Para coletar as informações aplicamos questionários abertos com três professores da instituição es-
colar no município de Apodi-RN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstraram que a leitura, e em especial a literária, é de fundamental importância 
como prática social de formação da cidadania, desempenhando um papel estratégico de dissemi-
nação de cultura e, claro, fonte de informação. 
Os professores em seus depoimentos afirmaram que por meio do desenvolvimento do texto literário 
no ensino fundamental podem ser norteados trabalhos com os alunos, a partir da roda de leitura, 
peças teatrais, contação de histórias, fantoches, cantigas de rodas, produções textuais, entre outros, 
fazendo com que o aluno perceba que ler é uma atividade prazerosa e não apenas uma tarefa da es-
cola. Utilizam-se de projetos voltados para desenvolver o gosto e o prazer pela leitura, dentre estes, o 
Projeto Mediadores de Leitura que busca desenvolve a leitura e a escrita dos alunos dos anos iniciais 
do ensino fundamental. Este foi muito proveitoso porque os alunos interagem socialmente e partic-
ipa ativamente das atividades proposta. Durante todo o processo de desenvolvimento do Projeto foi 
possível perceber que os alunos aprenderam e como estavam aprendendo e em que atividades eles 
encontraram maior e menor dificuldades, permitindo assim, que o professor introduza na sua prática 
pedagógica as modificações e as adaptações precisas e adequadas. 
Segundo os professores entrevistados, a leitura é vista como uma prática social e por isso eles têm o 
compromisso de formar leitores competentes e, por conseguinte bons produtores de texto. A nossa 
realidade não favoreça a ampliação da formação do leitor, já que muitos dos nossos alunos não estão 
inseridos em um contexto de letramento, o que recai para o professor, essa responsabilidade. Em suas 
falas, os professores afirmam que a escola disponibiliza de um acervo literário na qual eles utilizam 
bastante. Os livros mais utilizados são: os livros de literatura infantil com narrativas, conto de fadas, 
poesias, fábulas, lendas, histórias em quadrinhos e outros.
Outro aspecto a ser levado em consideração nas atividades de incentivo a leitura, é a integração de 
alunos e professores, a participação da família e a atuação dos gestores, fatores que contribuem para 
alcançar resultados satisfatórios no desempenho escolar.
Conforme as entrevistas realizadas, a prática literária contribui para o desempenho da escola uma vez 
que coloca o professor diante do desafio de trazer para sala de aula a diversidade de textos literários.
Lembramos ainda que a contribuição da pesquisa é constatar que a função pedagógica e a literatura 
infantil caminham na mesma dimensão no ambiente escolar e dessa forma é possível melhorar a 
qualidade de ensino.
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As conclusões que obtivemos neste estudo é que a fluência e eficiência nos usos da leitura e da escrita 
é fruto de uma prática docente que coloca o aluno em contado com a literatura. A arte literária, em 
especial, é o caminho para o aluno aprender e descobrir os encantamentos da vida. 
Espera-se que os educadores alcance resultados positivos com as práticas educativas que são desen-
volvidas para atender as expectativas de todos os atores envolvidos no processo educativo. 
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LIVRO DIDÁTICO: ESCOLHA, FUNÇÃO E UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR.

Débora Soares de Freitas – UERN 
Eliane Lourenço da Silva – UERN 
Lhuany Solano de Sousa – UERN 
Mayara Leylany Eufrazio Neris – UERN 
Nátaly Suiany Santiago de Souza – UERN 
Mayra Ribeiro Fernandes – UERN 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo precípuo iniciar um processo de estudo e discussão so-
bre o livro didático, com incursões no Plano Nacional do Livro Didático - PNLD (2010), no processo 
de seleção do livro didático nas escolas e no eixo da oralidade como um princípio de classificação do 
livro didático de alfabetização e letramento no Guia do PNLD. Com a realização de entrevistas em 
uma escola da rede pública municipal na cidade de Mossoró, tivemos o propósito de esclarecer como 
o livro Porta Aberta é utilizado pelo professor no processo ensino-aprendizagem, como a escolha do 
livro didático é feita por esta instituição, se cabem somente aos professores, supervisores, diretores, 
ou por toda equipe pedagógica, a fim de saber se os critérios de classificação e seleção estabelecidos 
no PNLD são do conhecimento da equipe pedagógica da escola. Apesar da grande importância que 
o PNLD trás em sua política de avaliar os livros didáticos para servir de apoio no processo de en-
sino-aprendizagem em sala de aula, foi notório em nossa análise que cabe ao professor realizar de 
melhor maneira as atividades propostas nesses livros, bem como usar de artifícios e criatividade na 
produção diária de mediação do conhecimento, sendo atuante e reflexivo em sua pratica. E ainda, 
aprofundar na sua ação didática a dimensão da oralidade, pois ela possibilita uma maior interação 
entre os alunos, entre esses e o professor e, pela mediação desse último, entre o aluno e o conhec-
imento. Apesar de ser pouco explorada, a oralidade é um eixo indispensável na elaboração de um 
livro, pois possibilita refletir e estimular a parte cognitiva, social e afetiva dos alunos.
PALAVRAS CHAVE: Livro didático; PNLD; Oralidade;

INTRODUÇÃO
Os livros didáticos se constituem em instrumentos didático-pedagógicos de grande importância para 
o processo de ensino-aprendizagem. No Brasil, a escolha do livro didático se dá a partir de uma 
política de seleção e classificação viabilizada pelo Programa Nacional de Livros Didáticos – PNLD do 
Governo Federal, com iniciou no ano de 1985.
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No PNLD, os livros didáticos passam por uma avaliação, classificação e aprovação para então vir a 
ser usado nas instituições. Com isso mencionaremos o resultado de um excipiente exercício realizado 
em uma unidade do livro Porta Aberta de Língua Portuguesa do 1° ano do Ensino Fundamental do 
PNLD 2006, sobre a presença do eixo oralidade nas atividades propostas. Tomando como pressupos-
to que o professor não é apenas um reprodutor de conhecimentos, mas, que em sua ação cotidiana 
produz o conhecimento escolar, o livro didático serve como um instrumento da ação didática, mas 
será ele o único recurso que possibilita a aprendizagem dos alunos?
A partir dessa discussão, traremos a compreensão de que o livro didático serve tanto como um in-
strumento de aprendizagem em sala de aula como um mecanismo de desenvolver novas práticas 
pedagógicas, e isso é de fundamental importância para nós enquanto futuras pedagogas, pois nos 
dar um norte, tanto para a prática na educação infantil como para a atuarmos na gestão escolar. 

A IMPORTÂNCIA DO PNLD NA CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS  

O programa Nacional de Livros Didáticos – PNLD é um programa do Governo Federal, e tem como 
objetivo fornecer às escolas públicas coleções de livros, que irão servir como apoio ao processo de 
ensino-aprendizagem desenvolvido em sala de aula. Os livros os quais constam no PNLD passam por 
uma avaliação e em seguida aprovação, para então serem distribuídos às escolas. Após este processo, 
o MEC disponibiliza o Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. 
Este guia é encaminhado às escolas, que entre os títulos disponíveis, irão optar por aqueles que mel-
hor atendem ao seu projeto político pedagógico.
A classificação e seleção dos livros didáticos se dão através de um processo avaliativo do Ministério 
da Educação, que se inicia com a publicação do edital. Segundo o PNLD 2010, no que diz respeito ao 
livro de letramento e alfabetização, devem decorrer de critérios atendendo os quatro grandes eixos 
envolvidos nesse processo – leitura, produção de textos, linguagem oral e aquisição do sistema da es-
crita. Portanto o propósito a seguir é analisar um eixo ainda pouco explorado pelas escolas na escolha 
de seus livros: a oralidade, que como já vimos anteriormente, é um eixo que não pode ficar de fora do 
processo de avaliação das coleções de livros didáticos, pois a oralidade visa à interação professor-alu-
no e aluno-aluno no processo de ensino-aprendizagem. Mas será que os livros usados pelas escolas 
da rede pública, atendem aos requisitos contidos no PNLD no âmbito da oralidade? Essa questão será 
abordada no item que se segue, através de uma análise, mesmo que incipiente, de um livro didático 
escolhido em uma escola pública de Mossoró-RN.

UM OLHAR SOBRE O LIVRO DIDÁTICO PORTA ABERTA: ANÁLISE DA ORALIDADE 
COM BASE NO PNLD 2010

A linguagem oral é essencial no processo pedagógico de ensino-aprendizagem, e como é citado no 
PNLD 2010 é o instrumento de ensino do professor e da aprendizagem do aluno, bem como apre-
senta formas públicas (novos gêneros) que o aluno ainda não domina e deverão ser exploradas. Com 
base nesses aspectos que são abordados pelo PNLD sobre a oralidade e a presente indagação, no qual 
reflete se esse eixo está contido nos livros didáticos da rede pública, fez-se necessário um olhar crítico 
sobre a primeira unidade do livro porta aberta de língua portuguesa do 1º ano do ensino fundamen-
tal.
A oralidade em suma é um eixo importantíssimo existente no livro didático, porem cabe refletir: será 
que as atividades orais existentes no mesmo são suficientes para o trabalho pedagógico em sala de 
aula? Será que os professores que trabalham com o livro porta aberta tem conhecimento dos critérios 
que o fizeram estar na lista do Guia do PNLD?
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A escolha do livro didático na escola: procedimento e sistematização
Com o intuito de percebermos esse processo, realizamos uma entrevista com professoras e coorde-
nadora pedagógica de uma escola do município de Mossoró em busca de esclarecimento relacionado 
aos processos de escolha do livro didático na escola.
Na entrevista perguntamos se a equipe pedagógica tem conhecimento da importância desta escolha 
e se as mesmas participam desta?
As entrevistadas afirmaram que em relação á seleção e distribuição dos livros toda equipe pedagógica 
participa, e admitem que os guias dos livros por muitas vezes são levados para casa para ser analisa-
dos por cada um. A escolha desses livros é feita de três em três anos, segundo a coordenadora um dos 
critérios da escolha do LD na escola é a questão de outras escolas adotarem os mesmos livros, pois 
como a escola ira passar algum tempo com aquele livro e no decorrer dos anos recebe muitos novos 
alunos os mesmos podem trazer os livros da escola antiga ou para então umas trocarem os livros com 
as outras. Mesmo com a participação de todos, ainda admitem que são desmotivadas ao escolher o 
LD, como é visto na fala da coordenadora: “ Muitas professoras achavam perca de tempo se reunirem 
no processo de escolha, pois até um tempo desses, os livros escolhidos não chegavam até a escola, e 
os que vinham eram muito tradicional. Porém hoje, o sistema está bem melhor, chegando os livros 
os quais escolhemos de fato”. 

CONCLUSÃO

O presente estudo nos proporcionou um conhecimento mais amplo sobre o Plano Nacional do Livro 
Didático, seu processo de escolha no espaço escolar, sua função e utilização na pratica pedagógica do 
professor. Ainda nos trouxe um maior aprofundamento sobre as dimensões existentes na aprovação 
do livro didático, e disponibilidade para rede publica de ensino, nos esclarecendo assim, o que este 
livro precisa conter para estar apto a ser trabalhado em sala, como ele deve ser utilizado para uma 
melhor prática no processo de ensino aprendizagem. 
Este estudo também nos fez perceber que esta questão ainda tem muito a ser discutida, e que são 
inúmeras as interrogações que podem estar vinculadas a este tema, pois um assunto de cunho tão 
importante sempre terá que ser rediscutido e pensado ao decorrer dos tempos e das modificações 
existentes na educação.
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O TRABALHO COM ARTES VISUAIS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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RESUMO: Este artigo originou-se das aulas de estágio da turma do 5˚ período do curso de Pedago-
gia/2012. 1 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui serão relatadas as experiências 
vividas por alunos do curso durante a realização do componente curricular Seminário Temático I 
onde um dos trabalhos desenvolvidos teve como foco as artes visuais e a sua importância na atu-
ação do pedagogo na educação infantil, pois, corroboramos com Brasil (1998) quando nos diz que a 
criança é um ser em constante mudança e em movimento, logo a sua aprendizagem através da rep-
resentação de imagens, cores ou símbolos se torna muito mais significativa. É nesse contexto, que o 
referido texto tem por objetivo levar a comunidade acadêmica a discutir a necessidade de conhecer 
as artes visuais na realização dos seminários temáticos como pressuposto para a atuação dos futuros 
professores.  A metodologia partiu das discussões em sala da aula e encontros na universidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Artes Visuais, Seminário Temático, Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

O artigo em questão teve sua origem das aulas de estágio da turma do 5˚ período do curso de Ped-
agogia/20012. 1 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. São experiências adquiridas 
durante a realização do componente curricular Seminário Temático I onde um dos trabalhos desen-
volvidos teve como foco as artes visuais e a sua importância na atuação do pedagogo na educação 
infantil. 
São consideradas artes visuais os segmentos como Pintura, Escultura, Teatro, Cinema (popularmente 
conhecido como a Sétima Arte), Fotografia, quadrinhos (ou banda desenhada) jogos (games) e a arte 
digital. Todas estas artes apresentadas têm possibilidades inúmeras de serem utilizadas em salas de 
aula da Educação Infantil. Defendemos ainda que as artes não sejam utilizadas apenas como meras 
ferramentas, mas que o professor também perceba que realmente está se apropriando de um uni-
verso de Artes, e que têm em suas mãos inúmeras possibilidades de ensino e de aprendizagens que 
não podem ser deixadas de lado, principalmente se falando da formação de meninos e meninas que 
transcende o aprendizado profissional tendo, a nosso ver, a base na formação do humano, do ser ci-
dadão comprometido com a realidade do seu povo (FREIRE, 2005). Logo, o objetivo deste trabalho é 
levar a comunidade acadêmica a discutir a necessidade de conhecer as artes visuais na realização dos 
seminários temáticos como um pressuposto para a atuação dos futuros professores.  A metodologia 
partiu das discussões em sala da aula e encontros na universidade, textos lidos e debatidos. 
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O referido artigo se justifica pelo o Projeto Politico Pedagógico (PPP) do curso de pedagogia quan-
do nos orienta que o pedagogo em formação deve trabalhar de forma contextualizada, partindo do 
cotidiano do aluno, e é com compartilhando dessa ideia que o seminário temático se faz necessário 
na formação do pedagogo, pois, é através dele que o diálogo com o conhecimento acontece. As artes 
visuais são exemplos desse conhecimento trabalhado no seminário, trazer seus elementos e a forma 
como podem ser utilizados no cotidiano da sala de aula torna a formação do pedagogo ainda mais 
rica. 

AS ARTES VISUAIS: BRINCADEIRA DE CRIANÇA é COISA SERIA.

Está no texto do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998, pg. 85) que o 
trabalho com as artes visuais junto às crianças, neste parágrafo, de zero até seis anos é de fundamental 
importância para o desenvolvimento da criança como um ser pensante. Existem conteúdos educa-
cionais formais adequados para cada idade, para cada fase. Então, ao longo deste texto faremos uma 
breve explanação de como as artes visuais podem ser trabalhadas. 
Para ação pedagógica com crianças de zero até três anos, o ideal é que se utilizem materiais gráficos e 
plásticos de diferentes superfícies e formatos para estimular e ampliar as possiblidades da expressão 
e comunicação. Frisa-se ainda que o trabalho com determinados objetos e materiais necessita de um 
cuidado ainda maior, por se tratarem de crianças que estão manipulando e experimentando novas 
experiências. Para Martini e Salomão (2007, pg.3) é no contato, no pegar, no apertar o material que a 
criança descobre a si e ao mundo, esse contato é de extrema importância durante o desenvolvimento 
de suas identidades e como seres autônomas. Como dialogam os autores, é preferível que o profes-
sor trabalhe com os mais diversos materias, como, por exemplo, as imagens. É interessante que as 
imagens sejam postas de maneira que as crianças possam identificar e diferenciar através não só de 
desenhos como também diferentes expressões gestuais, ou mesmo pelas artes, citada pelos proprios 
autores.
O trabalho com as crianças entre 0 e 4 anos de idade envolve a criação e a exploração . Para que seja 
possível existir a criação, algumas Artes e seus objetos e materiais costumeiros de uso facilitam este 
trabalho, por exemplo, o desenho/pintura. Dentro do universo da pintura a criança poderá fazer seus 
próprios desenhos a partir de uma sugestão de pauta trazida por um(a) professor(a), ou não, onde 
também o docente pode estimular o desenho livre das crianças, estimulando ainda mais a sua liber-
dade de expressão artística.
As crianças são seres exploradores por natureza, conhecer é sua unica missão e cabe, nesse caso, ao 
preessor guiá-las pelos caminhos seguros e ricos de conhecimento. 
 
AS ARTES VISUAIS NO SEMINÁRIO TEMÁTICO: UM OLHAR SOBRE SUA IMPORTÂN-
CIA NA FORMAÇÃO DOS FUTUROS PEDAGOGOS.

As atividades realizadas no decorrer do seminário temático soaram para os formandos como um 
celeiro de conhecimneto, uma vez que, dele partiram orientações fundamentais as quais os futuros 
professores necessitariam conhecer antes de ir a campo nos estágios supervisionados. Aqui, foi pos-
sivel porceber que aprender vai além de tão somente ensinar, mas sim, como nos diz Freire (1996, p. 
23-24) que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Ora, estamos fa-
lando da formação de pedagogos profissionais que acolheram como missão ensinar e o referido autor 
é feliz nas suas palavras quando vem nos lembrar que não ensinamos sozinhos, que as crianças são 
parte desse processo de ensino e aprendizagem, participantes ativas e com conhecimentos os quais 
farão a diferença se trabalhados no âmbito escolar.  



151

As artes visuais, seus símbolos, imagens e cores são maneiras de aproximar o professor ao mundo 
dos educandos que hoje está rodeado de infomações vindo, por exemplo, da mídia, são desenhos, 
propagandas, novelas. São, a nosso entender, artes que a criança deve se apropriar de maneira bem 
direcionada. Deve haver um acompanhamento para que esse tipo de informação venha a contribuir 
na formação desses sujeitos e não acabar por aliená-las. Esses meios de se apropriar das artes muitas 
vezes partem da escolha das crianças, é o desenho animado que ela gosta e que muitas vezes, ou quase 
sempre, originou-se dos quadrinhos que ela lia ou folheava em casa. Dialogamos com Pontes (2001, 
pg. 24) quando diz que a criança busca seu próprio caminho no momento de criar, de fazer a sua arte, 
nesse caso, o professor age como uma ponte que facilita o acesso delas às ferramentas necessárias e 
as guiam durante o seu manuseio. Por isso, o prazer lúdico deverá ser o grande gerador do processo 
de produção. As atividades colocadas necessitam possibilitar essa libertação das crianças. Segundo 
Chagas (2009, pg. 10) “A sociedade está acostumada a encarar e a vivenciar a arte somente como 
lazer e entretenimento e, muitas vezes, como algo inútil”, visão essa  derturpada da arte, do fazer arte, 
pois, o trabalho é conjunto, uma troca de saberes e experiências que visam o melhor entedimento das 
crianças ao mesmo tempo em que às possibilitam adentrarem e conhecerem outros mundos através 
das manifestações artísticas próprias ou de outros.
 
METODOLOGIA

A metodologia empregada tratou-se de um trabalho em grupo orientado pelos professores do perío-
do. Discussões e debates na sala de aula e de encontros uma vez por semana durante um mês com 
os professores-orientadores. Pesquisas em internet, livros e revistas. Na apresentação do seminário 
temático I, o grupo escolheu encenar o conto infantil da “Chapeuzinho Vermelho”, onde os próprios 
integrantes do grupo tomaram os papéis para si. Antes, porém, foram apresentadas imagens que dis-
cutiam a concepção de que as crianças normalmente tem a capacidade de fantasiar e imaginar ações 
e aventuras em situações corriqueiras do dia-a-dia. Uma imagem, por exemplo, mostrava justamente 
algumas crianças criando um universo próprio de fantasias e mundo paralelos, fantásticos e grandi-
osos em um ambiente banal como um supermercado. 
 
CONCLUSÃO

A realização do seminário temático nos possibilitou um olhar sobre sua necessidade no currícu-
lo de pedagogia, uma vez que, o PPP traz como elemento formador a práxis em Paulo Freire, já 
que, se acredita que ao estar pensando sobre seus atos e ideias, em constante reflexão o professor 
vai modificando a sua ação pedagógica buscando sempre dar significado ao processo de ensino e 
aprendizagem, pois, não é sobre o mundo é com o mundo que a educação conseguirá de fato formar 
pessoas humanizadas capazes de se ver no outro (FREIRE, 1996, pg. 21). Então, que as artes sejam 
compreendidas pelos professores como linguagens que constroem objetos plenos de sentido, que a 
valorização da ação artística e o respeito pela diversidade dessa produção sejam elementos sempre 
presentes quando houver a troca de saberes entre professores e os alunos.
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RESUMO: Este trabalho emerge a partir das discussões e direcionamentos da Disciplina Curricular 
Práticas Pedagógicas Programadas PPP III no 4º período do curso de pedagogia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Com este objetivamos investigar o percurso metodológico 
de uma professora do 1º ano do Ensino Fundamental dos anos iniciais, quanto ao ensino da Leitura 
e Escrita. A pesquisa foi realizada através de estudos teóricos e empíricos, com observação durante 
01 (uma) semana na sala de aula em uma escola pública na cidade de Mossoró-RN. Os resultados 
evidenciaram que ocorreu uma ação didática planejada de acordo com o contexto dos alunos por isso 
foi possível uma aprendizagem satisfatória. Por fim constatamos que a apreensão da leitura e escrita 
por parte dos alunos da alfabetização ocorreu de forma singular sendo necessário para tanto, uma 
organização dos conteúdos buscando elementos significativos para a aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS; LEITURA; ESCRITA.

INTRODUÇÃO

 O presente trabalho emerge de observações realizadas em uma escola pública de Mossoró/
RN, através da disciplina Práticas Pedagógicas Programadas III (PPP) do curso de pedagogia da fac-
uldade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN. Nosso objetivo foi 
analisar o percurso metodológico de uma professora no ensino da leitura e escrita, a sua didática no 
decorrer das aulas em uma turma do 1º ano do ensino fundamental e a contribuição que a PPP III 
trouxe para a nossa prática.
O percurso metodológico desta pesquisa ocorreu através da leitura e analise do relatório da PPP 
III em estudos documentais do PCN´s BRASIL (1997), e bibliográficos em autores como: TEBER-
OSKY (2003), CAGLIARI (1997), FERREIRO (2010) e ZABALA(1998), dentre outros que abordam 
a questões sobre o processo de aquisição da leitura e escrita das crianças, e das observações realizadas 
durante a disciplina. Percebemos com as leituras e análises documentais que escrever e ler são duas 
atividades que devem ser conduzidas paralelamente, e fomos através da observação fazer um paralelo 
entre o que dizem os teóricos e a prática no cotidiano escolar.
 

 _______________________________ 
 Aluna da graduação do curso de Pedagogia na Faculdade de educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte- UERN.
 Aluna da Graduação em Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de iniciação à Docência – 
PIBID/CAPES.
  Professora Orientadora, Mestranda no Programa de pós-graduação em Educação – POSEDUC da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e professora do Departamento de Educação do 
Campus Central (UERN).



154

       Este trabalho divide-se em três tópicos. O primeiro, os procedimentos metodológicos utiliza-
dos por nós alunos graduandos do curso de Pedagogia da UERN, para atendermos a demanda da dis-
ciplina PPP III. O segundo trata justamente, dos resultados desta pesquisa e por fim, a contribuição 
da PPP III para a nossa formação inicial.

METODOLOGIA 

 Utilizamos como procedimento metodológico as leituras vivenciadas no contexto de sala de 
aula da Disciplina PPP III (Prática Pedagógica Programada) e alguns teóricos que nos auxiliaram nas 
discussões sobre a prática dos professores e os aspectos relevantes da aprendizagem dos alunos. Neste 
sentido foi feita uma pesquisa empírica através da observação na sala de aula acerca da metodologia 
aplicada de uma professora que lecionava no 1º ano do Ensino Fundamental, os quais foram anali-
sados os procedimentos que a mesma utilizava para obter um ensino/aprendizagem no que consiste 
a aquisição da leitura e consequentemente da escrita, assim como se dava o processo de formação 
desses leitores. A observação teve duração de uma semana que foi suficiente para acompanharmos a 
prática dessa profissional. A atividade realizada foi sistematizada com a construção de um relatório 
para conclusão da disciplina.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas primeiras tentativas ao escrever as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental I, produzem al-
guns signos que já não são desenhos, mas tampouco letras convencionais, o que FERREIRO e TE-
BEROSKY (2000) afirmam que estes primeiros escritos são grafias que tentam parecer com as letras, 
com maior ou menor sucesso. 
Neste, para que os alunos consigam uma aquisição melhor, no que diz respeito à construção da es-
crita, se faz necessário uma ação didática planejada de acordo com o contexto dos mesmos e foi isso 
que percebemos durante a observação na sala de aula, a professora antecipava o planejamento com 
sequencias didáticas dos conteúdos, organizava e adaptava-os a seus alunos de acordo com as neces-
sidades vigentes, e só avançava com a evolução dos mesmos, considerando sempre as características, 
diversidades destes e seus níveis de conhecimentos prévios.
A professora demonstrou alcançar melhores resultados ao desenvolver atividades lúdicas partindo 
da realidade dos alunos, assim como a utilização de livros didáticos, que propiciassem melhores 
condições de aprendizagem. A mesma utilizou de atividades lúdicas em sala de aula para auxiliar 
nos resultados satisfatórios, pois entendia que as brincadeiras associadas aos conteúdos trabalhados 
influenciariam no desempenho da aprendizagem  tornando-a  mais significativa.
Para Zabala (1998) conhecer as práticas de atuação do professor, possibilita uma reflexão acerca da 
atuação pedagógica e estratégias de ensino utilizado pelo mesmo, que sempre em seu planejamento, 
deve considerar as situações cotidianas, o lúdico, no manuseando das atividades procurando dar sig-
nificado maior na vida dos alunos. Soares (1978), diz que é preciso ensinar a ler e escrever dentro de 
um contexto, em que a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. 
       A leitura é a realização do objetivo da escrita, ou seja, quem escreve, escreve para ser lido e o 
objetivo da escrita deve ter como consequência a leitura (CAGLIARI, 1997).
       Outro aspecto relevante ao ensino da leitura e escrita, como aponta os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais, (BRASIL, 1998), refere-se a leitura como atividade ativa, onde o leitor extrai infor-
mações através da letras, o que o leva ao acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício 
da cidadania.
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Diante disso, percebemos que é imprescindível ao ensino satisfatório um bom planejamento didático, 
além de uma intencionalidade por parte do professor, que passa a ser o mediado desse processo, pois 
o seu fazer, sua práxis são elementos norteadores da sua prática pedagógica.

CONCLUSÃO 

 As Práticas Pedagógicas Programadas III, é a ultima de três disciplinas que ocorrem ao longo 
do curso de Pedagogia. Esta disciplina tem o objetivo, segundo a ementa curricular da mesma de: 
Na PPP III, tem-se a intenção de que o aluno vivencie práticas de investigação sobre o conhecimento 
escolar, uma vez que as disciplinas do 4º período possibilitam, na confluência entre os conteúdos 
estudados, uma ampliação da percepção sobre o currículo da escola, a organização e ação didática no 
espaço da sala de aula (UERN, 2007, p. 46).
 O objetivo maior desse trabalho foi vivenciar as práticas pedagógicas do professor no seu 
espaço de atuação na própria escola.
O contato com o campo de atuação do pedagogo tem uma função primordial na formação inicial, que 
de certa forma contribui significativamente para a nossa formação, por entendermos que é através 
deste contato com o ambiente escolar, com a organização e ação didática no espaço de sala de aula, é 
que podemos  relacionar a teoria e a prática. 
 Com isso vimos que as Práticas Pedagógicas Programadas III nos possibilitaram enquanto 
pedagogas em formação um momento de aprendizagem no campo escolar tendo em vista a diversi-
dade de trajetórias profissionais que são hoje possíveis em espaços escolares desde inicio do curso. 
 Percebemos que a formação do pedagogo precisa estar alicerçada na relação teoria e prática e 
a Prática Pedagógica Programada III nos proporcionou um momento de investigação e pesquisa no 
campo escolar, dando inicio a nossa trajetória com pesquisadoras.
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RESUMO
Este trabalho tem como propósito mostrar a importância da consciência do pedagogo sobre sua 
Identidade do profissional, diante dessa questão norteadora partimos para a análise da luta que os 
professores travam para formarem as suas identidades diante dos alunos e da escola. Para isto, a Es-
cola Municipal Dinarte Mariz foi selecionada como lugar principal para nossa coleta de dados. Por 
meio de uma entrevista formulada pelo o Programa Geral do Componente Curricular – (PGCC) 
das Práticas Pedagógicas Programadas II – (PPP) foiaplicada à gestora e pedagoga da instituição, 
tal qual, contribuiu de uma maneira positiva para o nosso conhecimento a respeito da Identidade 
do Pedagogo e as suas concepções em relação ao seu papel diante da sociedade como profissional 
democrático. O objetivo foi analisar a concepção de um profissional da educação, sobre a sua iden-
tidade profissional, se identifica com a área, se há profissionalismo no trabalho e as expectativas que 
almeja como profissional. Os resultados mostraram o diferencial que a mesma possui, ou seja, mostra 
de uma forma concreta que todos que fazem parte do meio escolar têmcerta preocupação com os 
valores obtidos durante a vida acadêmica dos seus alunos, e a construção da formação continuada de 
se própria como também dos demais profissionais da instituição. 
PALAVRAS- CHAVE: Identidade do pedagogo. Formação continuada. Profissionalismo.

INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa desenvolvida por estudantes do 3º período do curso de Pedagogia - UERN foram 
expostas as análises feitas no questionário aplicado à pedagoga da Escola Municipal Dinarte Mariz, 
tendo como propósito mostrar através das suas concepções sobreà Identidade do Pedagogo. Nessa 
perspectiva, também foi levantou-se discussões sobre a sua atuação profissional na área da educação, 
seus métodos de administração, o perfil pedagógico e os caminhos que norteiam a formação imagem 
da identidade do profissional docente, apesar dos conflitos que são vivenciados no dia-a-dia. O es-
tudo permitiu identificar os valores construídos e repassados, na relação teoria e prática, abordando 
pontos indispensáveis para a formação do professor. 
 A Escola Municipal Dinarte Mariz assim como todo e qualquer espaço educacional, tem 
como ponto de partida proporcionar um ensino de qualidade, que garanta a melhoria das condições 
educacionais da população, visando formar cidadãos sociais e críticos, ou seja, conhecedores de si 
mesmos e do meio em que vivem isso é, o que chamamos de função social da escola. Nessa perspec-
tiva o projeto profissional da gestora está ligado diretamente com a educação a qual busca o aper-
feiçoamento na troca de experiências com outros educadores e capacitação docente. A identidade 
profissional docente se constitui como uma interação entre a pessoa e suas experiências individuais e 
profissionais (Carlos Marcelo, 2009).  Para que o professor atue em sua área, é preciso ter consciência 
da sua identidade profissional. Nessa perspectiva para Aparecida:
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A formação da identidade humana depende de uma complexidade de fatores, inclusive de uma uni-
dade biológica que é influenciada por um número infinito de conceitos, preceitos e valores terrenos, os 
quais são definidos tanto pela historicidade quanto pelos aspectos socioculturais que fazem parte dos 
diferentes tipos de sociedade onde o indivíduo nasce, desenvolve-se e se torna pessoa. (APARECIDA, 
2009)

De acordo com o ponto de vista acima, seobserva que a identidade humana é um conceito complexo 
por ser algo construído amplamente e incluem os conceitos, os preceitos e valores adquiridos no 
decorrer da vida, onde são construídos tanto historicamente quanto socialmente de diversos tipos de 
sociedade onde o homem nasce, desenvolve-se e enfim torna-se pessoa. Essa construção é contínua 
e sofre mudanças e alterações constantemente. Devido essas mudanças constantes requer que o in-
divíduo se adapte a tais fatos, essas mudanças de certa forma são satisfatórias, pois faz com o mesmo 
crie sua identidade. Segundo APARECIDA:

Essas constantes mudanças que ocorrem no meio sociocultural exigem que o ser humano, ininter-
ruptamente, vá criando sua própria realidade e, dessa forma, a identidade não consegue permanecer 
estável. (APARECIDA, 2009)

Nesses termos, o profissional docente ao passa por sucessivas mudanças em seu cotidiano é preciso 
uma busca constante por capacitação e a formação continuada para que se qualifique e possa atuar 
no ambiente escolar cada vez mais diversificado. “O processo de formação deve dotar os professores 
de conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigadores”. 
(IMBERNÓN, 2006, p. 39).
 Portanto, pode- se dizer que a consciência do professor da sua identidade profissional é fun-
damental para a obtenção de bons resultados na aprendizagem dos indivíduos e na prática do ensino 
para um desenvolvimento satisfatório na sua profissão.

METODOLOGIA
 A pesquisa foi realizada no período de nove de março de dois mil e dose (09/03/2012) teve 
como objetivo principal a análise das concepções de um profissional docente em relação à Identidade 
do Professor. Realizada na Escola Municipal Dinarte Mariz, localiza-se na Rua: Pedro Ciarlini, n° 856, 
Bairro: Alto de São Manoel, CEP 59. 625-100, na cidade de Mossoró/ RN, oferece a educação Básica, 
dividida em Educação infantil e Ensino Fundamental, do 1° ao 9° ano, funcionando nos turnos ma-
tutino e vespertino. 
 Os recursos usados para obtenção dos objetivos propostona pesquisa foi um questionário 
aplicadoà diretora da escola e um texto de apoio relacionado à identidade do professor para auxiliar 
na elaboração da atividade.   
RESULTADOS 
 O estudo mostra que a pedagoga em questão se especializou em gestão escolar e atualmente 
trabalha como gestora na Escola Municipal Dinarte Mariz. Sente-se realizada como pessoa e profis-
sional pela escolha do trabalho docente, o qual optou com consciência por satisfação. Seu projeto 
profissional está ligado diretamente à educação, o qual afirmou que para isso é preciso ter clareza e 
segurança no faz.Na sua concepção a identidade profissional, se caracteriza como um conjunto de 
atributos que identifica o profissional. “Identidade é o que somos, e não o que gostaríamos de ser”. A 
mesma busca aperfeiçoar-se constantemente, nas questões mais ligadas a educação, fazendo sempre 
trocas de experiências com outros educadores Também, participando de vários cursos de capacitação 
docente, tais como: Capacitação em PNAE (Programa Nacional de Alimentação escolar),Capaci-
tação em Controle Social- 40h- FNDE, Capacitação em PDDE (Programa Dinheiro Direto na Esco-
la) - 40h,Capacitação em Gestão Escolar – 18 h - IF. 
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Acredita que os valores que compõem a identidade profissional docente em sua opinião são funda-
mentais para a formação do cidadão em todos os aspectos de vida, sendo assim indispensáveis para a 
formação do professor. Em um tempo marcado pela violência e pelas incertezas, a entrevistada relata 
que apesar de todos os conflitos que marcam a sociedade atual, presentes também na escola. E na 
tentativa de superar os momentos difíceis, tanto os educadores como os educandos lutam em buscar 
soluções para superá-los. Pois, acredita que, é no convívio com os colegas de profissão que se pode 
enfrentar e vencer alguns entraves nas relações afetivas, procurando buscar um bom relacionamento 
elemento indispensável para a convivência em equipe.
 O autoconhecimento é algo muito importante e indispensável na vida do ser humano in-
dependentemente da vida particular ou profissional. Na realidade profissional em que se encontra 
está satisfeita e faria tudo novamente para ser a profissional que é hoje.Compreende que todos os 
futuros são incertos e inseguros em todos os sentidos inclusive no futuro como professor, porém este 
é contínuo.
CONCLUSÃO
  A pesquisa realizada para a Prática Pedagógica Programada II (PPP II) está relacion-
ada com a temática,  a identidade do professor no ambiente escolar, cujo objetivo foi analisar a 
identidade do pedagogo. É de fundamental importância para se compreender a identidade do pro-
fessor como sujeito crítico- reflexivo na perspectiva educacional. Dessa forma, podemos perceber 
a postura de um pedagogo independente da sua posição atuante na escola, e a articulação da teoria 
com a prática aplicada em sala de aula.Como também, as necessidades que precisam ser desenvolvi-
das pelo docente. O pedagogo deve atuar em diversos espaços, sendo que cada um desenvolva seu 
trabalho específico contribuindo de forma positiva e satisfatória para o ensino.
 Portanto, a prática pedagógica para equipe foi de bastante importância no que se referem à 
identidade do pedagogo, podendo analisar as suas concepções de atuação no ambiente escolar. Em 
fim o professor em estudo, ressalta que o pedagogo deve cuidar de instigar o aluno a pesquisar e en-
sinar a aprender a aprender. A sua fala é finalizada assim: “Não acredito em mitos sobre o professor 
dos anos iniciais, gosta apenas do real”.
Destacamos que, a prática pedagógica para equipe como uma atividade pedagógica com bastante 
importância no que se referem à identidade do pedagogo, a qual nos permitiu analisar as suas con-
cepções de profissional em atuação no ambiente escolar.
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 A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE (FUNDAC) DE MOSSORÓ (RN): UM ESTUDO DE CASO

Glória Câmara de Matos – RN  
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RESUMO: Neste trabalho são apresentados os resultados de uma pesquisa feita com as pedagogas 
que atuam na FUNDAC, regional de Mossoró-RN. A pesquisa teve como objetivo geral analisar a 
atuação de pedagogas em espaços não escolares, como é o caso da Fundação Estadual da Criança e do 
Adolescente - FUNDAC. Como objetivos específicos foram propostos os seguintes: descrever a atu-
ação do Pedagogo em um espaço não escolar, identificar as principais dificuldades na atuação em um 
espaço não escolar, investigar qual a importância do pedagogo como mediador e organizador de situ-
ações de aprendizagem em não espaços escolares. Serviram como fundamentos teóricos os trabalhos 
de Gohn (2010), Libâneo (2008) e Orzechowski (2009). Foi utilizado como principal instrumento 
de pesquisa um questionário. Os resultados demonstraram que a atuação do pedagogo nesse espaço 
não escolar enfrenta dificuldades relacionadas ao elevado índice de analfabetismo do público alvo do 
trabalho da instituição, a falta de material didático específico para trabalhar com as crianças e ado-
lescentes em conflito com a lei, a falta de recursos financeiros, a infraestrutura deficiente do espaço 
e a falta de valorização profissional. Foi possível perceber que a atuação do Pedagogo é desenvolvida 
também dentro de uma perspectiva escolar, em decorrência das dificuldades elencadas e pela falta de 
uma escola regular dentro da instituição.
Palavras-chave: Espaço não escolar; Educação não formal; Atuação do Pedagogo.

INTRODUÇÃO

 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Pedagogia prevêem a formação e, 
conseqüentemente, a atuação do Pedagogo na docência para a educação infantil, nos anos iniciais 
da educação fundamental, no ensino médio e educação profissional, além das atividades de planejar, 
avaliar e de gestão para os ambientes não escolares. A ampliação da formação e da atuação profis-
sional futura em novos espaços gera, ao mesmo tempo, expectativas, dúvidas e incertezas diante dos 
desafios e 
Possibilidades no mundo contemporâneo. Inserido em um mercado de trabalho mais amplo e di-
versificado possível, a sociedade exige do pedagogo, cada vez mais, um profissional capacitado e 
treinado para atuar em diversas áreas, em substituição ao exercício específico para uma determinada 
função. Assim, o leque de possibilidades que hoje se abre no mercado de trabalho, foi deixando para 
trás a ideia que o pedagogo esteja preparado somente para atuar em espaços escolares e que pouco ou 
quase nada pode ser aproveitado em relação a sua capacidade para atuar em outros espaços.
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O objetivo geral deste trabalho é analisar a atuação de Pedagogas em espaços não escolares, neste 
estudo a Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDAC). Essa instituição desenvolve 
um trabalho junto a crianças e adolescentes infratores da lei, no sentido de reintegrá-los à sociedade.
Os objetivos específicos deste trabalho são descrever a atuação do Pedagogo num espaço não escolar, 
identificar suas dificuldades e investigar a importância do Pedagogo como mediador e organizador 
de situações de aprendizagem.

REFERENCIAIS TEÓRICOS E ASPECTOS METODOLÓGICOS 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, no seu artigo 1º afirma que “a educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais”. Como é possível verificar, reconhece que a educação acontece em 
outros espaços, além da escola, abriu caminho institucional aos processos educativos que ocorrem 
em espaços não formais.
Compreender a atuação do profissional de Pedagogia nos espaços não escolares é conduzir a uma 
reflexão sobre a sua formação e a relação com seu exercício profissional. Para Gohn (2010, p. 34) a 
educação não formal “é um campo que vem se estabilizado desde as últimas décadas do século XX 
e a explicação para este fato advêm das mudanças e transformações ocorridas na sociedade neste 
período, especialmente com a globalização”.
As atividades educativas intencionais excedem a esfera da escola, principalmente em espaços e ações 
coletivas cotidianas, aparecendo em outras instituições sejam elas empresas hospitais, organizações 
não governamentais, órgãos públicos e privados, presídios, meios de comunicação de massa, edito-
ras, sindicatos, órgãos judiciários, universidades corporativas.
Nesse sentido Libâneo (2008) reforça que a graduação em pedagogia dever ter como pressuposto a 
formação para o exercício em diferentes espaços de educação, o que naturalmente excede a esfera 
escolar. 
O Pedagogo social ganha espaço como protagonista, no cenário educacional brasileiro, a partir da 
prática educativa que envolve a necessidade de participação e comprometimento de todos os in-
divíduos no sentido de combater e amenizar os problemas sociais. Concordando com essa ideia, 
Orzechowski (2009 p. 2) sustenta que esses “novos paradigmas consideram não só a ampliação dos 
espaços de atuação do profissional da área, como também a sua contribuição no processo de inclusão 
social”.
A pesquisa foi realizada no 2º semestre de 2010 com cinco Pedagogas da Fundação Estadual da Cri-
ança e do Adolescente (FUNDAC). O instrumento utilizado foi um questionário, do tipo misto, ou 
seja, composto de perguntas abertas e fechadas. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, caracterizan-
do-se como um estudo de caso, pois este, segundo a literatura, “é sempre delimitado, devendo ter seus 
contornos claramente definidos no desenrolar do estudo, pode ser similar a outros, mas é ao mesmo 
tempo distinto, pois tem interesse próprio, singular”. (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 17).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram apontadas diferentes razões consideradas como dificuldades, enfrentadas pelo Pedagogo que 
atua em um ambiente não escolar, tais como: o elevado índice de analfabetismo do público alvo do 
trabalho da instituição, a falta de material didático específico para trabalhar com as crianças e ado-
lescentes em conflito com a lei, a falta de recursos financeiros, a infraestrutura deficiente do espaço e 
a falta de valorização profissional.
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Três indicadores foram apresentados, pelas pedagogas pesquisadas, como desafios enfrentados por 
quem trabalha em um espaço não escolar: a possibilidade de articulação dos órgãos públicos, das re-
des estadual e municipal; a tentativa de acompanhar as mudanças da sociedade contemporânea que 
cada vez mais requer novas habilidades e competências profissionais e a realidade de trabalhar com 
recursos, de qualquer natureza, escassos.
O desígnio do lócus de pesquisa se deu através de nossa vivência com a instituição, e por ansiedades 
que foram deixadas quando da realização do estágio supervisionado III, proporcionado pelo Curso 
de Pedagogia da UERN.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crescimento pessoal e profissional dos profissionais que atuam como educadores sociais dependem 
da adoção de uma postura de atitudes que favoreça uma formação continuada crítica e reflexiva, pois 
a graduação contribui de maneira incipiente para a atuação na área. Percebemos que faltam incen-
tivos para a capacitação na área, apesar do avanço das políticas públicas na área social.
Dessa forma, as pedagogas fazem a mediação, de acordo com os níveis de aprendizagem de cada 
criança e adolescente. São atividades que envolvem aulas com temas transversais, oficinas diversas, 
como por exemplo, pintura e desenho, além de medidas sócio-educativas de uma maneira geral, 
que buscam um acompanhamento escolar e familiar, bem como planejamento das atividades de ca-
pacitação e encaminhamento profissional, no processo de construção da cidadania de crianças e 
adolescentes, proporcionando-lhes uma socialização digna, principalmente pela situação em que se 
encontra em conflito com a lei.
O que podemos observar após o nosso trabalho, é que ainda existem muitas lacunas a serem supera-
das na formação do pedagogo. A tradição da formação do Pedagogo, no Brasil, é para atuar no âmb-
ito escolar e não em outras vertentes, como a social. Para isso é preciso encontrar alternativas para 
suprir esta demanda que exige formação especifica para a pedagogia social.
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RESUMO: A partir do Estágio realizado na Educação Infantil no ano de 2011 percebemos o encan-
tamento e o interesse das crianças pelas atividades lúdicas desde a música, a dança, os desenhos e 
principalmente as brincadeiras, no entanto brincavam sem nenhum objetivo didático e sem ocorrer 
mediação entre professora e alunos(as). Sendo assim, pesquisamos sobre quais concepções as pro-
fessoras da educação infantil possuem sobre a função do brincar no desenvolvimento integral das 
crianças, tendo como eixo principal a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, já 
que o brinquedo e o ato de brincar é a principal atividade desenvolvida e significativa para a criança. 
Segundo Santos (1996), a atividade lúdica tem uma importância notável, pois é através dela que a cri-
ança constrói seu próprio mundo. Nessa perspectiva, a nossa pesquisa está voltada para uma abord-
agem qualitativa que compreende uma pesquisa empírica com os professores da educação infantil da 
Rede Municipal de Ensino da Cidade de Mossoró-RN. Para isso, realizamos entrevistas e observações 
em sala de aula. Nosso marco teórico está voltado para as concepções sobre o lúdico a partir dos Ref-
erenciais Curriculares (RCNEI) e autores como: Vygotsky (1989), Piaget (1975), Kishimoto (2012), 
Formosinho (2010), Santos (2001), entre outros.
       
PALAVRAS-CHAVE: Brincadeira; criança; educação infantil.

INTRODUÇÃO

Nossa escolha sobre a temática o brincar na educação infantil deu-se a partir da observação em algu-
mas experiências como discente do Curso de Pedagogia, como por exemplo no estágio supervisiona-
do em que percebemos que para algumas professoras falar sobre a importância do lúdico no processo 
de desenvolvimento integral da criança ainda é algo muito complexo, vendo o brincar no contexto 
escolar como uma atividade distanciada da prática educativa.                                                                                             
Ao longo da nossa experiência no estágio supervisionado I direcionado para a educação infantil, 
começamos a nos questionar para tentar compreender o motivo pelo qual as crianças brigavam, cor-
riam e não tinham interesse em participar da aula. Durante a regência percebemos o encantamento 
e o interesse das crianças a cada atividade lúdica, como músicas, danças, desenhos, e principalmente 
as brincadeiras.                                                                                              
Percebemos ainda, no período de observação, que os educando brincavam sem nenhum objetivo 
didático, e até mesmo os alunos tornavam-se dispersos, sem motivação porque não ocorria uma 
mediação da professora responsável entre ludicidade e alunos.  
Então pesquisaremos sobre quais concepções as professoras da educação infantil possuem sobre a 
função do brincar no desenvolvimento integral das crianças, tendo como eixo principal a sua im-
portância no processo de ensino e aprendizagem, já que o brinquedo e o ato de brincar é a principal 
atividade desenvolvida e significativa para a criança. Segundo Santos (1996), a atividade lúdica tem 
uma importância notável pois é através dela que a criança constrói seu próprio mundo. 
_______________________________ 
 Professora Adj. IV do Departamento de Educação da Faculdade de Educação do Campus Central/
UERN.
  Aluna do 8º período do Curso de Pedagogia da UERN
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Nessa perspectiva, pretendemos que as professoras da educação infantil que trabalham com crianças 
de 0 a 6 anos, compreendam o uso da brincadeira no contexto escolar como um recurso que, além 
de tornar o cotidiano da sala de aula mais atraente, também, e principalmente vejam como uma 
ferramenta de mediação no processo ensino e aprendizagem e possam proporcionar às crianças a 
construção de novas descobertas.  
Dessa forma, questionamos: Quais concepções as professoras da educação infantil têm sobre a função 
do brincar no desenvolvimento integral das crianças?
E para este problema levantamos algumas hipóteses como:

•	 As	professoras	da	UEI	não	estão	desenvolvendo	em	suas	práticas	de	
trabalho a mediação do brincar como propõe o RCENEI;
•	 Para	que	haja	o	desenvolvimento	integral	da	criança	a	partir	do	brin-
car, é preciso que as professoras da UEI reavaliem suas concepções e práticas 
pedagógicas.
A nossa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar as concepções das pro-
fessoras da educação infantil sobre a função do brincar no desenvolvimento 
integral das crianças, e como objetivos específicos:  
•	 Identificar	quais	metodologias	são	utilizadas	pelas	professoras	para	vi-
abilizar o brincar no espaço escolar.
•	 Compreender	as	 contribuições	que	o	brincar	pode	 trazer	no	desen-
volvimento integral da criança.
•	 		Identificar	às	concepções	das	professoras	acerca	da	importância	do	
uso do brincar para o desenvolvimento integral das crianças.

METODOLOGIA

Nossa pesquisa está caracterizada como uma pesquisa qualitativa, uma vez que durante a pesquisa 
analisaremos as concepções das professoras da educação infantil sobre a função do lúdico no de-
senvolvimento integral da criança a partir da viabilização do brincar, no qual iremos analisar suas 
atitudes e procedimentos metodológicos. A respeito dessa pesquisa Minayo (2007, p. 21) diz que: 
“Ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 
e das atitudes.” Essa pesquisa denomina-se ainda qualitativa bibliográfica já que o levantamento bib-
liográfico será necessário para se realizar a análise das entrevistas realizadas durante a elaboração da 
monografia.
Ainda será realizada a pesquisa empírica, já que será necessário ir a campo realizar entrevistas e 
observar a prática das professoras para melhor compreensão da realidade do brincar com o texto 
escolar. Esta etapa faz parte da pesquisa qualitativa já que Minayo (2007, p. 26) nos mostra que “Essa 
fase combina instrumentos de observação, entrevistas, ou outras modalidades de comunicação e in-
terlocução com os pesquisadores, levantamento de material documental e outros.”
Por fim faremos a analise do material empírico coletado articulando e analisando a partir do referen-
cial que nós utilizaremos como fundamentação teórica para a monografia. A respeito desta etapa de 
elaboração da pesquisa Minayo (2007, p. 26-27) ressalta que: 

Diz respeito ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os dados empíri-
cos, articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas e interpreta-
tivas cuja necessidade foi dada pelo trabalho de campo.

 
            Assim esperamos que através dessa pesquisa possamos alcançar os objetivos aqui previstos, já 
que o brincar no contexto escolar da educação infantil constitui-se um desafio por ser ainda interpre-
tado de maneira equivocada por alguns professores, mas que deve ser encarado como uma realidade 
do processo educacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos estudos apresentados aqui, afirmamos que não resta dúvida de que a brincadeira e as 
formas diversas de brincar são partes integrantes de um planejamento de ensino na educação infantil 
em que o professor apresenta-se como principal mediador e responsável pela gestão das brincadeiras. 
No entanto, estamos falando de algo novo em nosso país, tendo em vista que a educação das crianças 
de 0 a 6 anos nem sempre foi uma preocupação realmente educativa, mas direcionada ao cuidar.
Só no início deste século é que as ações educativas estiveram voltadas também para essa formação 
educacional como base da educação básica e as nossas crianças tiveram um olhar diferenciado nesta 
faixa etária.
Os nossos estudos e pesquisas apresentam-se em sua forma inicial de revisão bibliografia e coleta de 
dados em que necessitamos saber o que pensam e fazem os professores em suas práticas pedagógicas 
a partir desse novo pensar e agir tomando por base os Referenciais Curriculares Nacionais Infantis 
e os estudos existentes em torno da importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagem 
da criança. 
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RESUMO

O presente estudobusca analisar a contribuição da professora Nair Fernandes Rodrigues à educação 
de Assu/Rio Grande do Norte, no período de 1960 a 1970. A escolha do período justifica-se, por ser 
esse o momento, em que a professora em destaque esteve em pleno exercício de sua atividade do-
cente. Em busca de dados sobre o objeto de estudo, percorremos arquivos, detectando fontes como o 
hino oficial da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, composto por Nair Fernandes Rodrigues, foto-
grafias, e entrevistas com ex-aluno e ex-colega de trabalho dessa mestra. Dessa forma, constatamos 
que a atuação da mencionada professora esteve pautada no compromisso de educar seus alunos, com 
práticas baseadas em métodos modernos e no afeto. Com essa análise é que explicitamos como essa 
educadora fixou seu nome na história da educação do referido município, por meio das suas ações 
educativas, sendo lembrada por gerações de assuenses.
Palavras-Chave: Professora. História. Educação
INTRODUÇÃO
 O anseio por investigar as contribuições dessa educadora justifica-se por dois vieses: um de 
cunho pessoal e outro pela importância da atuação desta mestra na educação assuense, uma vez que 
as práticas por ela adotadas obteve o reconhecimento dos seus conterrâneos e cristalizaram-se na 
memória educacional do município, bem como a sua história de vida,conforme menciona Pinheiro 
(2000), tem um significado de luta e determinação, firmando seu nome no meu intelectual dessa 
cidade.O desejo de cunho pessoal emerge de nossa trajetória de vida, caracterizada dentre outros 
aspectos, por sermos uma mulher negra e de origem humilde, tal qual a professora em questão.  
É perceptível que cada um dos papéis sociais representados por Nair Fernandes Rodrigues, está, por 
exemplo, o de professora, intimamente relacionados com o meio social e as relações estabelecidas em 
seu cotidiano e período histórico. Deste modo, ao investigar sua contribuição na educação, podemos 
também configurar a história da educação em Assu. Uma vez que, reconstituir o trajeto das mulheres 
na educação, enquanto profissionais do magistério, é romper com o silêncio, trazendo ao conheci-
mento dos seus contemporâneos, histórias de vida e de dedicação à educação e os significados das 
práticas dessas professoras, que contribuíram para formação de gerações, através da docência, a ex-
emplo de Nair Fernandes Rodrigues.

OBJETIVOS
Traçamos como objetivo geral:compreendera contribuição da mestra Nair Fernandes Rodrigues à 
educação de Assu/RN. E como objetivos específicos: desvelar parcela de sua prática educativa no 
cotidiano escolar e evidenciar aspecto de sua história de vida. 
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CAMINHOS METODOLÓGICO
O interesse em estudar a contribuição da professora em destaque, ficava mais evidente quando lemos 
acercada história das mulheres no Brasil, das relações de gênero e dos papéis destinados a homens 
e mulheres. Com essas leituras sobre educação feminina constatamos a lacuna de estudos sobre a 
mulher negra e sua prática na educação. Daí a inquietação para compreender como se formalizou a 
participação dessas mulheres também em Assu.
Nair Fernandes Rodrigues se apresenta como uma profissional do ensino e como uma mulher inova-
dora em suas práticas, ao circular em espaços públicos e se mostrar desenvolta sempre que solicitada 
por seus colegas professores.
Sobre a professora em foco, Pinheiro (2000) indaga o que fez uma mulher negra, de origem humil-
de, ter o reconhecimento dos seus conterrâneos. Que práticas essa mestra adotou em seu cotidiano 
escolar, para que lhe rendessem referências positivas, enquanto profissional do ensino. Os elementos 
evidenciados por Pinheiro (2000) estruturam-se a partir de uma representação de educadora que 
despertava a atenção dos seus alunos, pelo seu cuidado e competência pedagógica em sala de aula. 
Acerca do entendimento do conceito de representação, Kibby (1997 apund LOURO, 2008, p.98) afir-
ma que: “Representações são apresentações isto é, são formas culturais de referir, mostrar ou nomear 
um grupo ou sujeito”. 
A coleta dos dados foi realizada inicialmente na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, em Assu/RN, 
onde detectamos como fonte o hino oficial desta escola, composto por Nair Fernandes Rodrigues. 
Em arquivo privado tivemos acesso à foto da formaturade Nair Fernandes Rodrigues no Curso Nor-
mal Regional de Assu, no ano de 1955. Após ter detectado as fontes e pesquisado os dados, partimos 
para uma tarefa crucial, a elaboração das entrevistas semi-dirigidas.Realizamos as entrevistas com 
dois sujeitos, a saber: um ex-aluno, o qual informou sobre a instituição escolarna qual Nair Fer-
nandes Rodrigues foi sua professora, bem como, as matérias de estudo por ela lecionadas, os livros 
utilizados, os conteúdos ensinados e a relação que a professora construía com seus alunos. Em segui-
da, realizamos entrevista com um colega de trabalho, que dentre outras informações, ressaltou sua 
percepção sobre Nair Fernandes Rodrigues, como mulher e professora.
 
RESULTADOS 

Por meio dos dados constatamos que a mencionada professora, seja como mãe, mulher, professora e 
escritora, fixou seu nome na história do município, por meio das ações educativas que desenvolveu, 
sendo lembrada pelos conterrâneos,companheiros de trabalho e ex-alunos como uma educadora 
competente e responsável. 
Sua atuação esteve pautada no compromisso de educar, inserindo práticas formativas comoo teatro, 
a música e a poesia, no cotidiano do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. É lembrada na 
docência, principalmente, pelo trabalho como professora de matemática, área que atuou por lon-
gos anos, no Curso Normal de Assu, posteriormente, denominado de Escola Estadual Juscelino Ku-
bitschek e no Ginásio Pedro Amorim. 
 
CONCLUSÕES
Esse estudo auxiliou a refletir sobre a contribuição de uma professora, que acreditamos servir de 
referência para futuros professores e aqueles interessados na história de mulheres e professoras.Nair 
Fernandes Rodrigues, por meio de seus ensinamentos, cuidados com os alunos e as relações que con-
struía com seus colegas de trabalho, deixou para os assuenses um legado e a representação de uma 
professora
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investigar sua contribuição na educação, podemos também configurar a história da educação em 
Assu. Uma vez que, reconstituir o trajeto das mulheres na educação, enquanto profissionais do mag-
istério, é romper com o silêncio, trazendo ao conhecimento dos seus contemporâneos, histórias de 
vida e de dedicação à educação e os significados das práticas dessas professoras, que contribuíram 
para formação de gerações, através da docência, a exemplo de Nair Fernandes Rodrigues.

OBJETIVOS
Traçamos como objetivo geral:compreendera contribuição da mestra Nair Fernandes Rodrigues à 
educação de Assu/RN. E como objetivos específicos: desvelar parcela de sua prática educativa no 
cotidiano escolar e evidenciar aspecto de sua história de vida. 

CAMINHOS METODOLÓGICO
O interesse em estudar a contribuição da professora em destaque, ficava mais evidente quando lemos 
acercada história das mulheres no Brasil, das relações de gênero e dos papéis destinados a homens 
e mulheres. Com essas leituras sobre educação feminina constatamos a lacuna de estudos sobre a 
mulher negra e sua prática na educação. Daí a inquietação para compreender como se formalizou a 
participação dessas mulheres também em Assu.
Nair Fernandes Rodrigues se apresenta como uma profissional do ensino e como uma mulher inova-
dora em suas práticas, ao circular em espaços públicos e se mostrar desenvolta sempre que solicitada 
por seus colegas professores.
Sobre a professora em foco, Pinheiro (2000) indaga o que fez uma mulher negra, de origem humil-
de, ter o reconhecimento dos seus conterrâneos. Que práticas essa mestra adotou em seu cotidiano 
escolar, para que lhe rendessem referências positivas, enquanto profissional do ensino. Os elementos 
evidenciados por Pinheiro (2000) estruturam-se a partir de uma representação de educadora que 
despertava a atenção dos seus alunos, pelo seu cuidado e competência pedagógica em sala de aula. 
Acerca do entendimento do conceito de representação, Kibby (1997 apund LOURO, 2008, p.98) afir-
ma que: “Representações são apresentações isto é, são formas culturais de referir, mostrar ou nomear 
um grupo ou sujeito”. 
 
A coleta dos dados foi realizada inicialmente na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, em Assu/RN, 
onde detectamos como fonte o hino oficial desta escola, composto por Nair Fernandes Rodrigues. 
Em arquivo privado tivemos acesso à foto da formaturade Nair Fernandes Rodrigues no Curso Nor-
mal Regional de Assu, no ano de 1955. Após ter detectado as fontes e pesquisado os dados, partimos 
para uma tarefa crucial, a elaboração das entrevistas semi-dirigidas.Realizamos as entrevistas com 
dois sujeitos, a saber: um ex-aluno, o qual informou sobre a instituição escolarna qual Nair Fer-
nandes Rodrigues foi sua professora, bem como, as matérias de estudo por ela lecionadas, os livros 
utilizados, os conteúdos ensinados e a relação que a professora construía com seus alunos. Em segui-
da, realizamos entrevista com um colega de trabalho, que dentre outras informações, ressaltou sua 
percepção sobre Nair Fernandes Rodrigues, como mulher e professora.

RESULTADOS
Por meio dos dados constatamos que a mencionada professora, seja como mãe, mulher, professora e 
escritora, fixou seu nome na história do município, por meio das ações educativas que desenvolveu, 
sendo lembrada pelos conterrâneos,companheiros de trabalho e ex-alunos como uma educadora 
competente e responsável. 



168

Sua atuação esteve pautada no compromisso de educar, inserindo práticas formativas comoo teatro, 
a música e a poesia, no cotidiano do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. É lembrada na 
docência, principalmente, pelo trabalho como professora de matemática, área que atuou por lon-
gos anos, no Curso Normal de Assu, posteriormente, denominado de Escola Estadual Juscelino Ku-
bitschek e no Ginásio Pedro Amorim. 
CONCLUSÕES
Esse estudo auxiliou a refletir sobre a contribuição de uma professora, que acreditamos servir de 
referência para futuros professores e aqueles interessados na história de mulheres e professoras.Nair 
Fernandes Rodrigues, por meio de seus ensinamentos, cuidados com os alunos e as relações que 
construía com seus colegas de trabalho, deixou para os assuenses um legado e a representação de 
uma professora competente, afável comprometida com seu papel social e a educação de gerações de 
crianças e jovens.
À medida que encontrávamos indícios do caminho por ela percorrido, visualizávamos a possibili-
dade de mostrar parte da sua trajetória de vida e de docência, permitindo um diálogo com o contexto 
por ela vivenciado, revelando aspectos da educação em Assu. Estudar as ações dessa mestra nos fez 
entender melhor sua vida e dedicação ao magistério, reconhecendo-a como exemplode educadora e 
de mulher.
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN FRENTE ÀS COM-
PETÊNCIAS E HABILIDADES LEITORAS EXIGIDAS NA PROVA BRASIL

Maria Cleonice Soares (UERN – cleonice_s@hotmail.com) 
Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro (UERN - mayra.r@uol.com.br) 

RESUMO: Este trabalho consiste no projeto de uma monografia de conclusão do Curso de Pedagogia 
da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FE/UERN. Toma 
como pressuposto o fato de que cabe ao Curso de Pedagogia, dentre outros aspectos, a formação do 
professor para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, e que esse, dentre outras competências, 
precisa está apto a ensinar/mediar os conteúdos regulares das diferentes áreas do conhecimento do 
currículo da educação básica. Assim, nos propomos a estudar as competências e habilidades leitoras 
exigidas na Prova Brasil de Língua Portuguesa e se os alunos concluintes de Pedagogia da UERN são 
portadores dessas competências e habilidades A pesquisa utilizar-se-á de documentos, referenciais 
bibliográficos e de dados empíricos.  Recorremos as Matrizes de Referência do SAEB/Prova Brasil, 
que de acordo com o MEC (2007), avaliam em cada disciplina e série, as competências e habilidades 
esperadas dos alunos; ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERN (PPC, 2007); 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (MEC, 2006) entre outros. Utilizare-
mos como aporte teórico as contribuições de Perrenoud (2000; 2001; 2002) que discute o conceito de 
competências; Paulo Freire (1996) com os saberes necessários aos educadores; Celso Antunes (2002), 
que aborda as novas maneiras de ensinar e aprender no Sec XXI; os PCNLP (1997) que destaca as 
habilidades e competências a serem ensinadas aos alunos em cada ano de ensino. E ainda, realizare-
mos a aplicação da prova Brasil de 2011, com os alunos concluintes do curso de Pedagogia. Como 
resultado intenciona-se contribuir com o debate sobre o currículo de Pedagogia e inferir sobre as 
consequências que uma formação inicial generalista pode ter na construção de competências e habi-
lidades básicas necessárias ao exercício da docência nos anos iniciais do ensino fundamental. 
    
PALAVRAS CHAVES: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS LEITORAS; FORMAÇÃO DOCENTE; 
PROVA BRASIL

INTRODUÇÃO

As problemáticas inerentes ao processo de ensino aprendizagem tem sido evidenciadas nos resulta-
dos de avaliações nacionais - IDEB (2009), PISA (2009), que tem revelado que boa parte dos alunos 
da educação não tem conquistado as competências básicas inerentes as áreas de língua portuguesa e 
matemática.
Partindo da pesquisa de investigação acerca dos níveis de desenvolvimentos das habilidades de lei-
tura escrita e numeralização, realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (PIBID),  
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programa mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 
parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e duas escolas Estaduais 
em Mossoró/RN, tem-se evidenciado que os alunos das séries iniciais do ensino fundamental têm 
demonstrado por meio destes parâmetros avaliativos, uma série de dificuldade de aquisição das hab-
ilidades e competências exigidas pela na Prova Brasil.
A referência a Prova Brasil consiste no fato de ser uma avaliação universal realizada em todas as 
escolas públicas brasileiras, tendo como critério para sua aplicação turmas a partir de 20 alunos na 
série avaliada. Em cada disciplina e série avalia as competências e habilidades esperadas dos alunos 
em Língua Portuguesa - com foco na leitura, e em Matemática - com foco na resolução de problemas. 
Diante desse cenário, surgiu a nossa intenção em investigar os alunos do curso de Pedagogia da Fac-
uldade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FE/UERN, frente às com-
petências e habilidades solicitadas na Prova Brasil, mas especificamente na área de língua portuguesa. 
As problemáticas envolvendo o tema nos instigam a questionamentos como: os alunos do curso de 
pedagogia detêm as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas pelas crianças até o 5º 
ano do ensino fundamental I, já que estes serão os futuros professores da educação básica? A for-
mação inicial instrumentaliza os graduandos para trabalharem os conteúdos específicos do currículo 
da educação básica? Existe um equilíbrio entre a formação pedagógica e a formação dos conteúdos 
de ensino da educação básica?
Nos propomos com este estudo (re)pensar sobre a formação do pedagogo em função das 
demandas educacionais, como consequência um subsidio para refletir sobre a identi-
dade do pedagogo no contexto das Diretrizes Curriculares Nacionais, nas quais se anco-
ra o Curso de Pedagogia da UERN. Além de dar subsídios para refletir até que ponto o proces-
so de formação inicial do pedagogo contribui para que os graduandos do curso de pedagogia 
construam competências de ensino capazes de viabilizar a aprendizagem de competências rel-
acionadas às áreas do conhecimento, no caso especifico desse trabalho, da Língua Portuguesa. 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa e fará uso de documentos, referenciais bibliográficos e 
dados empíricos. As leituras dos documentos como Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
do Pedagogo (MEC, 2006); O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC, 2007); as matrizes da 
Prova Brasil que traz os descritores da prova (BRASIL, 2008), possibilitarão o entendimento do perfil, 
da identidade, competências e habilidades pensadas para a formação do Pedagogo. O estudo do referen-
cial teórico, através de fichamento e discussões viabilizarão clarificar idéias e conceitos relacionados ao 
tema em estudo; e a aplicação da Prova Brasil de Língua Portuguesa com alunos concluintes do Curso de 
Pedagogia possibilitará perceber as competências e habilidades dos alunos frente às questões solicitadas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa monográfica tenciona analisar se os alunos do curso de pedagogia detêm as habilidades 
e competências básicas de leitura e escrita exigidas na Prova Brasil de Língua Portuguesa.
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Para isso iremos primeiramente: Investigar os espaços destinados ao ensino-aprendizagem dos con-
teúdos de ensino da Educação Básica na formação do pedagogo na UERN. Em seguida pretendem-
os averiguar se a formação do pedagogo do curso de pedagogia da UERN tem contribuído com a 
aprendizagem das habilidades e competências solicitadas na Prova Brasil de Língua Portuguesa. E 
por fim iremos apresentar as habilidades e competências estabelecidas na Prova Brasil de Língua 
Portuguesa
Sabendo que a formação de professores não deve se centrar na ilusão de que é necessário a estes, 
apenas o domínio dos conteúdos para transmiti-lo as crianças. É necessário que os professores criem 
uma base que dê sustentação a uma transposição didática efetiva (Perrenoud, 2002). 
De acordo com o dicionário Aurélio (apud, ANTUNES, 2002, p.91) “competência é a qualidade de 
quem é capaz apreciar e resolver certos assuntos”. Dessa forma entendemos que a capacidade de 
resolver problemas é uma competência, assim os professores devem ensinar aos alunos para que 
eles consigam mobilizar os conhecimentos adquiridos no decorrer de sua vida escolar. Pois segundo 
Antunes (2002, p. 91) “competência em educação, seria a faculdade de mobilizar um conjunto de 
recursos cognitivos, tais como saberes, informações, habilidades, inteligências para solucionar com 
pertinências uma série de situações”. 
Conforme PERRENOUD (apud, ANTUNES, 2002) competências educacionais existem para alunos 
e professores, assim o desenvolver das competências, é necessário tanto ao primeiro quanto ao se-
gundo. Pois o domínio destas pelos alunos será mediado pelo professor, assim é necessário que os 
professores consigam fazer com que os alunos mobilizem os saberes nas diversas situações do seu 
cotidiano.

Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para solucionar uma série 
de situações que muitas vezes vão exigir um esforço que há alguns anos atrás não seria necessário, mas 
que na atualidade pode extrapolar as expectativas do professor. (PERRENOUD 2001, p. 15)

Com este estudo refletimos se a formação do educador esta dando conta de mobilizar esse conjunto 
de recursos cognitivos para solucionar situações. Perrenoud (2001 p.139), afirma que “as competên-
cias profissionais exigem muito mais que saberes”, ou seja, não é necessário apenas o domínio dos 
conteúdos disciplinares para que um educador construa com os alunos o ensino aprendizagem, as-
sim o ofício do professor precisa passar por uma profissionalização o que implica em uma transfor-
mação estrutural da profissão.
Para Perrenoud (2000, p.36) “a competência profissional consiste na busca de um amplo repertorio 
de dispositivos e de sequências na sua adaptação ou construção, bem como a identificação, com tanta 
perspicácia quanto possível, que eles mobilizam e ensinam”. Assim se os alunos estão na busca por 
estratégias e dispositivos que dê-lhes conhecimento didático da transposição pedagógica, será mais 
provável que estes, ao ensinar construa uma relação de saberes entre o aprendido e a vida cotidiana 
de seus alunos.

CONCLUSÃO

Diante disso, compreendemos que para ser um leitor competente é necessário o desenvolvimento 
de uma série de habilidades, onde os alunos devem mobilizar os conhecimentos adquiridos na sua 
formação escolar. Sendo a competência a capacidade de mobilização dos saberes/fazeres diante das 
situações problemas, inferimos que para que sejam desenvolvidos tais habilidades de mobilização é 
necessário, primeiramente, ao professor que este detenha os conhecimentos regulares.
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Esclarecemos que por ser um trabalho monográfico em andamento não concluímos, portanto, de 
uma forma que seja possível apresentar os resultados finais de nossa proposta. Todavia, podemos 
afirmar que a formação pedagógica do pedagogo da UERN alicerçada nas DCNP (2006) ampliar o 
leque de possibilidades do pedagogo, alarga o conceito de docência, deixando a desejar na verdadeira 
característico do educador de sala de aula, uma vez que a formação deste não visiona apenas o ensino, 
mas a pesquisa, a gestão e a produção e difusão do conhecimento pedagógico.
Ressaltamos ainda, que esse estudo pretende abordar questões e reflexões coerentes com a natureza 
de um trabalho monográfico de conclusão de curso, estando, portanto aberto a diferentes olhares e 
necessariamente, a necessidade de posteriores aprofundamentos.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE ESPAÇOS NÃO ESCOLARES NO CURSO DE PEDA-
GOGIA DA UERN MOSSORÓ (RN)

 Tarciana Gomes de Souza
 Gutemberg de Castro Praxedes

RESUMO: Este trabalho analisa nove monografias apresentadas a Faculdade de Educação, da Uni-
versidade do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito para a conclusão do curso de licencia-
tura em Pedagogia. A pesquisa procurou sistematizar a produção acadêmica estabelecendo como ob-
jetivo geral analisar a produção acadêmica do curso de Pedagogia. Os objetivos específicos propostos 
foram identificar as monografias que versam sobre a temática e categorizar a produção acadêmica 
do curso. Consideramos este trabalho como uma pesquisa bibliográfica, que se utilizando dos dados 
encontrados e valendo-se de diferentes estratégias permitiu uma abordagem tanto quantitativa como 
qualitativa. Foram utilizados como referenciais teóricos Gohn (2006), (2010), Trilla (2008), Libâneo 
(2010), Brandão (2007) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia (2005). Con-
statamos que a produção de monografias relacionadas à temática é pequena; há pouco envolvimento 
dos professores doutores com a produção da área; prevalece uma abordagem qualitativa; a Pedago-
gia Social se sobressai sobre as demais áreas; foram relacionadas dezessete palavras chaves; há um 
interesse exclusivo de gênero feminino pela temática e em média são utilizadas 18,88 referências por 
trabalho. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Produção acadêmica; Espaço não escolar; Monografias.

INTRODUÇÃO

A partir da implantação, no ano de 2007, do novo projeto pedagógico do curso de Pedagogia, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tornou-se obrigatória a monografia como 
uma das exigências para conclusão da graduação. Assim, a monografia, na qualidade de trabalho de 
conclusão do curso, traduz-se como um indicador da produção científica da graduação, uma vez que 
a submissão, apresentação e aprovação perante uma banca examinadora é condição necessária para 
a outorga de grau de licenciado em Pedagogia.
Neste trabalho propusemos como objetivo analisar a produção acadêmica do curso de Pedagogia 
sobre espaços não escolares (2010-2011). Como objetivos específicos buscamos identificar as mono-
grafias relacionadas a temática espaços não escolares, além de categorizar a produção acadêmica do 
curso.
REFERENCIAL TEÓRICO
               De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (2005, p. 8), o 
pedagogo está apto “a trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem 
de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano em diversos níveis e modalidades do 
processo educativo”.
              Essa perspectiva reforça os ensinamentos de Trilla (2008, p. 17) que defende que não é só na escola que 
existe educação, para ele “A escola constitui apenas uma de suas formas, e nunca de maneira exclusiva”. 
 
_______________________________
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A educação no sentido amplo envolve outras dimensões e o processo educativo não se restringe só 
a docência, de forma que acontece em outros lugares, além da escola. De modo geral, em todos os 
lugares podemos ensinar e aprender algo novo, que ajudará a construir outros conceitos, propor-
cionando uma aprendizagem, nem sempre perceptível, que poderá influenciar as nossas ações e até 
transformar o modo de vida. (Brandão, 2007). 
  Porém, ainda há um desconhecimento dessa possibilidade de atuação, inclusive no meio acadêmico, 
uma vez que é recente a discussão sobre a formação para as novas funções, pois somente a partir da 
implantação das Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (2005) foi intensificado e ganhou 
mais consistência o debate.
O curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), proporciona 
uma formação inicial miníma, em relação aos espaços não escolares. Apesar disso, convém ressaltar 
que as Diretrizes Curriculares Nacionais de Pedagogia (2005, p. 8) dizem que o perfil do pedagogo: 
“Deverá contemplar consistente formação teórica diversidades de conhecimentos e de práticas, que 
se articulam ao longo do curso”.
Das lições de Libâneo (2010) percebe-se que a sala de aula como campo de atuação, não é o único 
local de trabalho para um pedagogo. Há uma ampliação de ambientes que necessitam das habilidades 
profissionais de um pedagogo. Como por exemplo, empresas, hospitais, museus, projetos sociais, 
dentre outros, são locais com atuação do pedagogo.
     
METODOLOGIA
O primeiro passo neste trabalho foi realizar uma pesquisa nos arquivos do Departamento de Edu-
cação, com o objetivo de levantar a quantidade de monografias produzidas e apresentadas nos se-
mestres nos 2010.2 e 2011.1. Buscamos identificar os trabalhos, que estão catalogados no Manual de 
Controle de Entrega das Monografias do Curso de Pedagogia, selecionando aqueles que abordaram 
os espaços não escolares ou que tivessem qualquer relação com a atuação profissional do pedagogo 
nesses espaços.
Para coleta de dados construímos um roteiro escrito que serviu como instrumento de pesquisa e 
através dele identificar-relacionar o título das monografias, o ano da apresentação, categorizar de 
acordo com a temática abordada, identificar a titulação do orientador, produção de acordo com o 
gênero, relacionar as palavras-chave, identificar o tipo de pesquisa e inventariar a quantidade de 
referências por monografia.
Consideramos, de acordo com Marconi e Lakatos (1999, p. 73), que usamos como técnica para este 
trabalho a pesquisa bibliográfica, pois esta engloba “toda bibliografia já tornada pública em relação 
ao tema de estudo”. Quanto à abordagem, consideramos que se trata de uma pesquisa que utilizou 
de estratégia tanto qualitativa quanto quantitativa, com uma aproximação maior para os aspectos 
quantitativos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
               A quantidade de monografias produzidas que tem alguma relação com os espaços não es-
colares representa um número pequeno, independente do semestre observado. Foram produzidas 
apenas nove monografias nos dois períodos, sendo três em 2010.2 e seis em 2011.1. Em termos de 
porcentagem essas quantidades representam 7,31% e 8,1%, respectivamente, do total dos trabalhos 
apresentados em cada semestre.
Em relação à titulação dos orientadores, nos dois semestres pesquisados constatamos que o mesmo 
professor-doutor foi orientador das duas monografias. A participação de professores com título de 
mestre aconteceu no semestre 2010.2, apenas dois, enquanto dentre os especialistas, nenhum foi 
orientador.
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A relevância dos professores especialistas como orientadores dos trabalhos de conclusão de curso 
apareceu no semestre 2011.1, cinco. Como a pesquisa foi limitada a análise de uma temática espe-
cífica não podemos atribuir que há pouco interesse pelos doutores por esse assunto. Outro fato que 
merece registro é o envolvimento de parte considerável dos doutores na construção do projeto e 
posteriormente, no funcionamento da pós-graduação stricto sensu, cujo início aconteceu a partir de 
agosto do ano passado.
No que se refere aos temas das pesquisas, convém esclarecer que estabelecemos a partir das lições de 
Bardin (2004), categorias para classificar as monografias. Para isso, tomamos como base os espaços 
não escolares nos quais o pedagogo atua e que são citados com frequência na literatura consultada, 
como possibilidade de trabalho para este profissional.
Em virtude disso, propusemos as seguintes categorias baseado nas áreas de atuação: Pedagogia So-
cial, Pedagogia Hospitalar, Pedagogia Empresarial, Pedagogia no Terceiro Setor. Ao examinar as 
monografias encontramos material cuja natureza do trabalho não se adequava a nossa relação de 
categorias que estava proposta. Dessa maneira, em função dessa constatação, acrescentamos uma 
outra categoria denominada Generalista, para configurar aqueles trabalhos que tratavam da atuação 
profissional nos espaços não escolares de forma genérica ou fazia uma comparação com a atuação no 
espaço formal, a escola. 
Ainda em relação às categorias podemos considerar que há uma forte prevalência de trabalhos mon-
ográficos relacionados à Pedagogia Social. Gohn (2010) menciona a existência no COB – Classifi-
cação Brasileira de Ocupações (2002), do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil a existência de 
uma categoria chamada de Educadores sociais que reúne profissionais com formação em Pedagogia, 
Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais e Artes, dentre outros, cuja atuação ainda segundo Gohn 
(2010, p. 54), é relacionada à “atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco”.
No que tange as palavras chaves utilizadas para as monografias, identificamos que há uma diversi-
dade de termos. Podemos destacar dentre as palavras chaves encontradas, o termo pedagogo com 
quatro citações; espaço não escolar com três; educação não formal e atuação do pedagogo com duas 
cada. É preciso ressaltar que, nem sempre a palavra chave está diretamente relacionada o que o texto 
monográfico apresenta.
No que se refere à abordagem adotada nos trabalhos monográficos, identificamos que todas as mon-
ografias analisadas adotaram uma abordagem qualitativa.
Em relação ao gênero dos autores dos trabalhos, há um predomínio absoluto das mulheres na pro-
dução de monografias relacionadas à temática. Esse dado reflete a presença pequena do gênero mas-
culino no curso.
O menor número de referências por monografia foi 13 e o maior 25. Na média foram 18,88 referên-
cias por cada trabalho, considerando os dois semestres letivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Com base nos resultados podemos afirmar que a produção de monografias da FE, sobre os espaços 
escolares, é pequena e limitada, porém diversificada, uma vez que há trabalhos produzidos nas dif-
erentes categorias: Pedagogia Social, Pedagogia Hospitalar e Pedagogia Empresarial, além daquelas 
classificadas como generalistas. Apesar dessa produção diversificada há um predomínio de trabalhos 
relacionados à Pedagogia Social. Identificamos que há uma variedade de palavras chave que ao mes-
mo tempo em que retratam a diversidade da produção, não traduzem obrigatoriamente o que o texto 
monográfico traz. Descobrimos que a abordagem metodológica nas pesquisas é predominantemente 
qualitativa. Constatamos que a participação dos professores doutores, como orientadores dos tra-
balhos de conclusão de curso é pequena. Identificamos que predomina na autoria, das monografias, 
o gênero feminino. Identificamos que há em média, 18,88 referências bibliográficas por monografia.
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RESUMO

Este estudo apreende os elementos que permeiam a prática educativa de professores das séries iniciais 
em uma perspectiva histórica e atual, identificando quais são os fatores que levam esses profissionais 
a enfrentar dificuldades e, ao mesmo tempo a desmotivação no momento de exercício da docência. 
O caminho metodológico se insere dentro da pesquisa qualitativa, empregando-se o método de en-
trevista semi estruturada como meio de coleta dos dados. Os resultados e conclusões obtidos demon-
stram uma prática educativa que se molda de acordo com as transformações ocorridas no meio social 
e nas relações estabelecidas entre professores e alunos no espaço escolar. 
Palavras-chave: Docência; Prática educativa; Desmotivação.

INTRODUÇÃO
A profissão docente analisada de maneira histórica e atual é uma arte que envolve os seres que dela 
fazem parte, professores, alunos, ou demais responsáveis pelo seu funcionamento e organização. As 
transformações que emergem hoje em seu exercício ou no contexto escolar como um todo, são re-
flexos de um passado em que o educador foi alvo de críticas e mudanças acerca de sua atuação. Para 
Lelis (2001) essas transformações ocorriam de maneira específica nos anos 1980 em virtude da não 
valorização dos saberes e das práticas dos docentes, pois eram tidos como indivíduos que não tinham 
competência técnica e eram desengajados politicamente perante a educação nos meios não favore-
cidos. 
A docência caracteriza-se pelo exercício de uma prática em que a experiência individual se trans-
forma em uma experiência coletiva, ou seja, o professor atua individualmente, mas ancora-se numa 
visão coletiva em que as ações desenvolvidas lhes dão autonomia e ao mesmo tempo o faz remeter a 
práticas conjuntas. Nesta perspectiva é que Nóvoa (1999), ao falar da profissão docente relata que ela 
é exercida por meio da adesão grupal seja implícita ou explicitamente a algum conjunto de regras e 
valores existentes na sociedade.
Assim sendo, através desse estudo, foram gerados maiores conhecimentos acerca da profissão do-
cente em suas perspectivas históricas como também nos aspectos atuais, de maneira que possamos 
refletir e apreender os fatores que permeiam as transformações ocorridas com o passar do tempo não 
somente na escola como também da docência. 

OBJETIVOS
Em nossa pesquisa, traçamos como objetivo geral analisar os elementos que norteavam a prática ed-
ucativa dos professores nos anos iniciais da Escola Estadual Antônio Batista na cidade de Jucurutu/
RN nos anos 80 e nos dias atuais, destacando os problemas geradores de desmotivação da docência, 
estabelecendo uma relação com base em uma perspectiva histórica da profissão docente. . De modo 
específico, investigamos as dificuldades enfrentadas pelos professores em sua prática educativa nos 
anos 80 e nos dias atuais, comparando os elementos acerca da prática educativa com professores que 
atuaram nos anos 80, com os problemas apresentados pelos docentes atualmente, identificando os 
fatores que contribuem para a desmotivação dos professores no exercício de sua prática pedagógica.
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PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
A profissão docente tem grande destaque em meio à sociedade por fazer parte do processo de ensino 
e de aprendizagem do ser humano. Mas, assim como outros ofícios existentes nas esferas sociais, a 
esta são conferidos juízos de valor e críticas que surgem com o passar do tempo em virtude das mu-
danças que emergem no âmbito científico, tecnológico, social e cultural. 
Essas transformações estão presentes em meio ao trabalho dos professores, aos ideais da educação 
desde os primórdios da profissão docente, assim como da prática educativa existentes no interior da 
escola. Estas se sobressaem de acordo com as necessidades que os indivíduos constatam e são organ-
izadas, planejadas e desenvolvidas no ambiente escolar visando à melhoria do ensino e aprendizagem 
dos alunos, bem como de todos os indivíduos que dela fazem uso.
De acordo com Libâneo (2004), nos anos 80 a escola estava em contexto de mudanças, pois se con-
stituía um momento de efervescência do trabalho docente, do profissionalismo do professor e suas 
implicações no ambiente de trabalho que já arraigava debates na década de 70. A escola passava a ser 
vista como um espaço plural de culturas, de formação do sujeito para atuar na sociedade. Com isso, 
pode-se ver que as modificações que identificam a prática do professor desde uma visão histórica até 
a atualidade, se deram de acordo com as necessidades de seu tempo, do contexto social em que esta 
prática está inserida, bem como dos indivíduos que estão dentro e fora da realização das ações que a 
constituem. 
Para Zabala (1998, p. 16) a prática educativa configura-se com base em diversos elementos que fazem 
parte não somente da escola, pois “a estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem 
sua justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades 
reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes, etc.”. Isto significa que a prática educa-
tiva não é limitada, mas sim bastante complexa, uma vez que abrange diferentes objetivos sejam estes 
pedagógicos, pessoais, profissionais, morais, éticos e sociais.
Nesse sentido, para a realização dessa pesquisa foi dada ênfase aos procedimentos metodológi-
cos que contemplassem a experiência humana, o contexto social como meio das relações en-
tre os indivíduos, sendo a pesquisa qualitativa a base metodológica do nosso estudo, pois esta:  

[...] responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de re-
alidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos sig-
nificados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 2007, p. 21).

Para obtermos os dados, empregamos junto aos sujeitos da pesquisa o método da entrevista semi 
estruturada, em forma de relatos pessoais, sobre os fatores que podem causar ou não a desmoti-
vação das professoras durante a sua prática educativa na escola campo de nosso estudo, na qual bus-
camos realizar as gravações nos horários estabelecidos pelas professoras. Não obstante, utilizamos 
a seguinte questão central como complemento à entrevista: “Baseada em sua prática de ensino e na 
sua trajetória profissional, descreva qual o significado da Profissão Docente”, a qual foi respondida de 
acordo com os respectivos espaços de tempo, para assim compararmos com as informações anteri-
ormente por eles fornecidas. 

RESULTADOS
Os relatos apresentados pelas professoras no que diz respeito ao exercício da profissão docente na 
década de 80 fazem-nos concluir que não era considerado um trabalho difícil, porém era marcado 
por elementos negativos que causavam dificuldades e desmotivação nas professoras, os quais foram 
destacados de forma semelhante entre elas como a remuneração não adequada pelos serviços na es-
cola, a falta de materiais didáticos e midiáticos e a indisciplina por parte dos alunos.
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Na atualidade, constatou-se que a profissão docente é significativa para a sociedade, mas não é valor-
izada o quanto deveria ser, o seu exercício está a cada dia mais difícil. Este dado está ligado em parte, 
segundo as professoras, ao não acompanhamento da aprendizagem dos alunos por parte da família, 
sendo isso deixado a cargo do professor e da escola como um todo. A indisciplina, o desinteresse em 
aprender por parte dos alunos, a falta de salário adequado, e a inexistência de formação continuada 
na escola desfavorece o desenvolvimento das ações dos docentes.

CONCLUSÕES
A prática educativa analisada histórica e atualmente na escola campo de nosso estudo nos mostra 
o quanto o trabalho do professor é delineado de acordo com as transformações que acontecem no 
meio social, cultural, econômico e tecnológico, sendo necessária à auto reflexão e o reconhecimento 
por parte do professor, de que a influência do meio social sobre a escola incide em sua prática, e que 
é papel fundamental dele, buscar novos meios de atuação, de formação, metodologias de ensino dif-
erentes, para fazer da educação na atualidade, um elemento essencial para o desenvolvimento pleno 
dos alunos, de redução e apreensão das desigualdades que são incutidas em sua trajetória profissional 
e na sociedade.
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RESUMO EXPANDIDO

 O trabalho de pesquisa a seguir, se caracteriza por um conjunto de ações de caráter teórico-prático, 
visando à possibilidade de conhecer mais de perto a prática dos gestores de escolas públicas, ana-
lisando a realidade investigada com o propósito de identificarmos o tipo de gestão desenvolvida 
por estes gestores. Fundamentando-se para isso, em algumas concepções teóricas no que se refere à 
gestão escolar e o exercício democrático.
A investigação aconteceu em duas escolas públicas de ensino fundamental no município de Dou-
tor Severiano/RN, tendo como foco de investigação a prática dos gestores dessas instituições, como 
também, um supervisor e um professor de cada escola para atender aos objetivos da pesquisa. Esta-
belecendo, uma comparação entre a realidade da prática de gestão dos dirigentes nas escolas, e entre 
as concepções dos teóricos sobre a gestão democrática na perspectiva do gestor escolar.   
Utilizamos com procedimentos metodológicos, a pesquisa de campo pautando-se no método qual-
itativo e para compor a pesquisa apresentamos como estratégia o Estudo de Caso. A pesquisa qual-
itativa considera a participação do sujeito em sua investigação, e para isso, utiliza esse método para 
reunir características sobre o informante e as anotações de campo. Nesse sentido, foi utilizado para 
coleta de dados o questionário aberto com todos os sujeitos da investigação, depois da coleta desen-
volvemos uma análise e interpretação dos dados para atender ao objetivo da pesquisa.  Para análise 
e interpretação dos dados usamos o estudo exploratório-descritivo. A pesquisa se desenvolveu em 
duas escolas públicas, denominadas aqui de escola “A” e escola “B”, de ensino fundamental no mu-
nicípio de Doutor Severiano/RN com três sujeitos de cada escola (o gestor, supervisor e um profes-
sor). Para tanto, utilizamos como fundamentação teórica os estudos de Bravo (2011), Bobbio (2000), 
Corrêa (2010), Libâneo (2003-2004), Lück (2010), Paro (2001), Teixeira (2006), que ajudaram a com-
preender as concepções de gestão democrática e os mecanismos e os dispositivos legais paro o ex-
ercício da democracia na escola.
Segundo Norberto Bobbio (Apud. Corrêa, 2010), a democracia caracteriza-se pela constituição pac-
tual de um conjunto de regras fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões 
coletivas e com quais procedimentos. E, para efetivação dessa democracia a liberdade política deve 
ser condição elementar para a tomada de decisões, assim como sustenta que a regra da maioria deve 
ser aplicada tanto para eleições como para colegiados.
Analisando a história da educação brasileira, podemos constatar que por muito tempo a con-
cepção de administração empresarial serviu como parâmetro para gestão educacional e, con-
sequentemente, como fundamentos para a gestão da escola pública. Contudo, ao longo dos 
anos, vem se discutindo a busca de um novo modelo de administração para a escola, como de-
fine Teixeira (2003, p.4), um novo modelo de administração escolar exige que se fortaleçam 
dois aspectos; a aprendizagem e a inovação, e que se substituam as ideias falsas como a da “es-
cola-máquina”, e da “escola-empresa”, por algo mais promissor: a ideia da escola que aprende. 
_______________________________
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Portanto, a concepção de administração escolar que pode superar este modelo de administração ra-
cional e técnico, em que se preocupa apenas com as questões normativas da escola é a concepção da 
gestão democrática. A gestão escolar democrática torna-se uma implicação no campo legal através 
das políticas de legalização por meio da Constituição Nacional e da Lei de Dedetizes e Bases da ed-
ucação – LDB, que estabelece em seu artigo 14 - I.  Participação dos profissionais da educação no 
projeto político pedagógico da escola; II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes.
A gestão democrática escolar é um processo de administração, que engloba os seguimentos escolares 
de forma coletiva, compartilhando com os integrantes da instituição as decisões e ações que devem 
ser desenvolvida para o oferecimento de uma educação de qualidade. E para que a gestão seja de-
mocrática o gestor deve se portar como um líder, utilizando no desenvolvimento de sua prática os 
mecanismos de gestão democrática que dispões a LDB, como a participação da comunidade escolar, 
construção e implementação do Projeto Político Pedagógico da escola, funcionamento do conselho 
de escola, construção da autonomia e a formação adequada aos gestores, indispensáveis ao processo 
de gestão democrática.
Mediante analise da prática de gestão nas duas escolas as quais serviram de campo de pesquisa pode-
mos identificar a través da visão dos sujeitos participes da pesquisa, que a gestão democrática na es-
cola “A” não acontece de forma efetiva. Pois mesmo a maioria dos sujeitos pesquisados considerarem 
a participação e o envolvimento de toda comunidade escolar, constituem os aspectos mais positivos 
da gestão democrática, essa participação pode ocorrer apenas quando são convocados, que para Bob-
bio (2000), constitui-se em uma participação formal, portanto distante de uma democracia direta. Na 
escola “B”, podemos identificar que a participação de toda comunidade escolar na elaboração de PPP, 
no Conselho de Escola e na tomada de decisão, ocorre apenas no discurso da diretora, pois segundo 
a professora que compõe essa escola, essa participação não ocorre de fato. Comprometendo assim, o 
exercício da democracia nesta escola.     
Desse modo, um dos grandes entraves para o exercício democrático na gestão da escola “A” e também 
da “B”, é o fato de terem sido escolhidos pelo poder público e por isso não tem autonomia para tomar-
em as decisões no interior da escola ficando dependente de suas determinações causando assim, 
formas clientelistas e patrimonialistas na escola. Outra questão que dificulta a democracia na escola 
é a formação inadequada das gestoras, por isso, não conseguem desenvolver meios que lhe permitam 
ampliar ou construir a gestão democrática nas escolas. Pois não sabem como lhe dar com os desafios 
que se apresenta ao gestor na atualidade e acabam comprometendo o desenvolvimento de sua prática. 
Isso porque, nas escolas investigadas as diretoras são vistas, mesmo que inconscientemente, como 
representantes do poder estatal.
Este trabalho possibilitou a oportunidade de aprofundarmos nossos conhecimentos em relação as 
competência e as ações do gestor escolar frente à gestão democrática. E ao analisarmos a prática 
de gestão desenvolvida nas escolas pesquisadas, podemos perceber que não está de acordo com as 
concepções estudadas sobre o processo de gestão democrática. Identificamos na “Escola José Neri” 
o processo de gestão democrática encontra-se mais comprometido do que na “Escola Mundo Novo”, 
pois no que se refere aos mecanismos de participação identificamos que na “José Neri” não há partic-
ipação de toda comunidade escolar nas decisões e ações a serem desenvolvidas.
Constatamos que de fato o que compromete o exercício da democracia nas escolas pesquisadas, é a 
falta de autonomia dos gestores tanto administrativa e financeira, quanto pedagógica, pois dependem 
exclusivamente das normas e determinações da Secretaria Municipal de Educação. Mas isso não sig-
nifica que nessas escolas a democracia não possa ser efetivada. Tem um caminho longo a percorrer, 
começando pela conscientização dos sujeitos sobre o que seja democracia, para que exijam o direito 
de escolherem através da eleição o seu representante dentro da escola, bem como a descentralização 
do poder público para que permita que o gestor escolhido possa construir a autonomia necessária 
para buscar para escola uma educação de qualidade.   
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Dessa maneira, a escola assume a responsabilidade de desenvolver um trabalho pautado na trans-
formação e na busca do desenvolvimento social, visto que todos os sujeitos devem empenhar-se na 
elaboração de uma proposta para a realização desse objetivo. Essa articulação propicia a utilização 
dos recursos disponíveis e a concretização dos fins do sistema educativo, conduzindo a democracia 
onde todos agem de forma coletiva. Definida a sua postura, a escola vai trabalhar no sentido de for-
mar cidadãos conscientes, capazes de compreender e criticar a realidade, trabalhando na busca da 
superação das desigualdades e do respeito ao ser humano e que entendam que a democracia depende 
de acesso mais amplo possível a ideias, dados e opiniões não sujeitos a censura. Para isso, é necessário 
vivenciar práticas democráticas para poder ser democráticos. Sendo que a democracia está para além 
do plano formal instituído, ela é muito mais uma cultura instituinte pela escola.

REFERÊNCIAS

BRAVO, Ismael. Gestão educacional no contexto municipal. Campinas, SP: alínea, 2011.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 7. ed. rev. ampl. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 2. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2008.
CORRÊA, Vanderlei Antônio. A democracia moderna na concepção de Norberto Bobbio. Dis-
ponível em <http://jus.com.br/revista/texto/17692/a-democracia-moderna-na-concepcao-de-nor-
berto-bobbio>.  Acesso em 03/12/2011, 2010.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escolar: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: alternativa, 
2004.
LÜCK, Heloísa. Concepção e processos democráticos de gestão educacional. 5. ed. Petrópolis, RJ: 
vozes, 2010.
PARO, Victor Henrique. Gestão democrática da escola publica. 3. ed. São Paulo: Ártica, 2002.
TEIXEIRA, Hélio Janny. Da administração geral a administração escolar: uma revalorização do 
papel do diretor da escola pública. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.



183

CONTRIBUIÇÕES PARA A ATUAÇÃO DOCENTE FRENTE À INCLUSÃO DE ALUNOS 
COM SURDEZ NOS ANOS INICIAIS

Antônia Cristina da Silva
Graduada em Pedagogia pela Universidade do Rio Grande do Norte-RN antoniacritina10@hotmail.
com
Elza Helena da Silva Costa Barbosa
Professora Doutora da Universidade do Rio Grande do Norte-RN (Orientadora)
ehsilv@yahoo.es

RESUMO 
Esta pesquisa trata sobre um estudo realizado na monografia de final de curso que busca a partir do 
olhar do professor compreender a sua prática educativa frente o aluno surdo em sala de aula. Com o 
objetivo de analisar o trabalho docente e a sua expectativa frente à inclusão do aluno surdo em sala 
de aula. Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos relacionados à inclusão de alunos com 
(Necessidades Educacionais Especiais Auditivas) NEEA na escola de ensino regular. Participaram da 
pesquisa duas professoras de uma escola da rede pública do município de Mossoró/RN. Para tanto, 
foi aplicado um questionário, com o intuito de responder aos objetivos propostos. A pesquisa foi 
realizada à luz da perspectiva teórica de Mantoan (2006), Carvalho (2006), Sassaki (2005), Imbernón 
(2006), os quais percebem as dificuldades apontadas pelos docentes no processo de inclusão dos 
alunos com surdez no ensino regular, e apontam ainda, como o professor pode trabalhar com alunos 
surdos numa perspectiva inclusiva. Os resultados dessa pesquisa marcam e confirmam os achados 
desses teóricos e ressaltam que uma das estratégias que os docentes afirmaram ter obtido resulta-
dos satisfatórios para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com surdez, foi em relação à 
contação de histórias e o uso de músicas em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Para enfrentar as 
dificuldades nesse processo de inclusão escolar, concluímos é imprescindível à formação continuada. 
Ressaltamos a importância desta investigação para nossa formação acadêmica, para refletirmos sobre 
o desafio que é a inclusão escolar e também de nossa responsabilidade por esse processo educativo.   

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO ESCOLAR; DEFICIÊNCIA AUDITIVA; DOCÊNCIA.

INTRODUÇÃO
 A Educação inclusiva é um tema que ocupa as mesas de seminários, congressos, simpó-
sios e outros, é, hoje, acentuadamente discutido em nossa sociedade contemporânea, sendo fun-
damental conhecê-lo para que possamos entender o processo de inclusão no cotidiano das salas 
de aula e nas instituições escolares. Nosso interesse em discutir essa temática surge a partir de 
uma experiência vivenciada durante dois anos como professora auxiliar em uma sala do tercei-
ro ano de escolaridade, com alunos com NEE, cuja uma das funções a desempenhar era justa-
mente a de realizar atividades que possibilitasse a inclusão de um aluno com surdez na sala 
de aula, no qual não se percebeu qualquer atitude do professor com o proposito de incluir o 
seu aluno surdo nas atividades de classe. Esse fato despertou o interesse de saber quais os mo-
tivos que levava aquele profissional a não incluir aquele aluno.  Segundo Mantoan (2006, p. 48): 

Para ensinar uma turma sem exclusões e exceções, deve-se levar em conta que os alunos sempre sabem 
alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é próprio. Além 
do mais, é fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa em relação à capacidade de 
progredir dos alunos e que não desista nunca de buscar meios para ajudá-los a vencer os obstáculos 
escolares.
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Para que o ensino ocorra de forma inclusiva é necessário que se faça presente na prática docente ati-
tudes e ações de inclusão favoráveis, e não somente de integração, pois, esse não é o propósito descri-
to para que haja inclusão. Afinal, segundo as concepções de alguns autores descritos no texto, incluir 
é tornar o aluno com NEE um sujeito capaz de desenvolver-se em sua vida escolar e extraescolar. 
Mantoan (2006, p.36) afirma ainda que, incluir significa, primordialmente, melhorar as condições da 
escola, de modo que nela se possam formar gerações mais preparadas para viver a vida em sua plen-
itude, com liberdade, sem preconceitos, sem barreiras; Carvalho (2006, p. 58) afirma que, a inclusão 
deve ser entendida como processo interminável, dirigida a todos os alunos, contemplando inúmeras 
ofertas educativas, no espírito da pluralidade cultural; Sassaki (2005, p.21) “A inclusão consiste em 
adequar-se os sistemas sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que 
excluíam certas pessoas do seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas”. 
Nessa perspectiva para que a inclusão aconteça de forma completa é necessário  que a escola consiga 
superar as barreiras impostas pelo preconceito, visando favorecer todos os alunos que necessitam de 
aprendizagens diferenciadas, de modo a atender todos em suas singularidades.  Sabe-se da falta de 
condições físicas e pedagógicas das instituições escolares, mas, cabe ao docente promover situações 
que favoreçam a inclusão dos alunos com NEE auditivas em especial que é o foco da pesquisa. 
Nesse sentido, faz necessário analisar o trabalho docente e a sua expectativa frente à inclusão do 
aluno surdo em sala de aula. Enfatizando as experiências vivenciadas pelas profissionais no que diz 
respeito à inclusão de alunos com surdez e buscando saber de que maneira essas experiências têm 
mudado o seu o olhar docente, a sua maneira de ser e agir dentro de suas práticas pedagógicas, e 
porque não dizer, na sua vida pessoal e social. 
Metodologia
 Trata-se de uma pesquisa empírica de caráter qualitativo, com o objetivo de perceber a partir 
da prática docente, seus enfrentamentos e perspectivas frente à inclusão de alunos surdos nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, identificando ações que favoreçam a sua inclusão.  Para tanto, foi 
aplicado um questionário contendo 10 questões abertas, com duas professoras da rede pública de 
ensino da cidade Mossoró com o intuito de responder aos objetivos propostos. 
 
RESULTADOS
 A análise dos dados foi realizada após a coleta de informações com as respectivas professoras, 
à luz do referencial teórico. Os resultados me possibilitaram obter algumas percepções dos profes-
sores e compará-las com as perspectivas teóricas estudadas.
 A partir das respostas descritas pelas professoras, fica evidente que é a experiência e vivên-
cia são fundamentais, para o desenvolvimento de um trabalho realmente inclusivo em sala de aula. 
Como afirma Imbernón (2006, p. 32), “A competência profissional, necessária em todo processo edu-
cativo será formada em última instância na interação que se estabelece entre os próprios professores, 
interagindo na prática de sua profissão”. Ou seja, os docentes tendem a aprender a partir de suas 
vivências ou das experiências de outros colegas de profissão a maneira de aperfeiçoar suas práticas 
em sala de aula.  Portanto, se faz necessário recorrer à formação continuada para obter esses conheci-
mentos, independentemente do grau de dificuldade que se possa ter para consegui-los e apropriar-se 
deles, para um melhor trabalho educativo em sala de aula especialmente em se tratando de alunos 
com surdez.
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            Ambas as professoras enfatizaram a partir de suas práticas, para o aluno sentir-se incluído 
é necessário que o mesmo seja provido de oportunidades iguais aos demais alunos da sala de aula. 
Desta forma, é essencial que o aluno não sofra nenhuma ação que demonstre qualquer tipo de dis-
criminação por parte do educador, afinal, a inclusão está sendo posta em nossa sociedade de maneira 
lenta e superficialmente.  Segundo Sassaki (2005, p. 21) para que a inclusão ocorra é necessário romp-
er com os paradigmas da educação, ou seja, que a sociedade perceba o indivíduo com deficiência ou 
dificuldades na aprendizagem, como um sujeito capaz de aprender igual a todo e qualquer sujeito. 
Desde que as pessoas com NEE auditivas sejam reconhecidas como indivíduos que têm limitações, 
mas que essas não os tornam incapazes para desenvolver-se e viver em sociedade.

CONCLUSÃO
  É chegada a hora de uma consciência educacional de reflexão, onde os conflitos e resistências 
sejam superados, é fundamental que se perceba a dimensão de saberes que a diversidade tem a ofere-
cer. Portanto, estamos caminhando de forma muito lenta, ainda percebemos concepções errôneas do 
que seja realmente inclusão, principalmente no que se refere à efetivação das políticas públicas do 
país. Os resultados desse estudo mostram que as estratégias de contação de histórias e o uso de músi-
cas em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) utilizadas pelos docentes do estudo, resultam satisfatóri-
as para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com surdez. E para o enfrentamento das di-
ficuldades no processo de inclusão escolar, concluímos que é imprescindível à formação continuada. 
Ressaltamos a importância desta investigação para nossa formação acadêmica, para refletirmos sobre 
o desafio que é a inclusão escolar e também de nossa responsabilidade por esse processo educativo.   
Sendo assim, para que a inclusão de alunos com surdez ocorra de forma plena com liberdade e sem 
preconceitos, é necessário o rompimento de barreiras educacionais, de ações docentes e as práticas 
realizadas em sala de aula e na própria escola.
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ENSINO MéDIO INOVADOR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA  AS ESCOLAS DE 
MOSSORÓ\ RN

Dayse Medeiros de Sousa(UERN) deisinhadesousa@hotmail.com
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RESUMO
O presente trabalho faz uma análise sobre a implementação do programa Ensino Médio Inovador 
nas principais escolas públicas da cidade de Mossoró./RN. Traçamos os seguintes objetivos: Investi-
gar os desafios e as possibilidades do programa Ensino Médio Inovador nas escolas públicas de En-
sino Médio do RN por meio do discurso dos docentes; compreender as políticas públicas propostas 
pelo Ministério da Educação relativas ao programa e analisar as condições físicas, pedagógicas e de 
formação dos docentes, ofertadas para a implementação do programa. Fizemos pesquisa bibliográfi-
ca baseada nos seguintes autores: Santos, R. (2010); Santos, J. (2007); Kuenzer (2000); Frigotto; Cia-
vatta e Ramos (2005). Análise dos documentos oficiais do programa e documentos do Ensino Médio. 
Realizamos ainda pesquisa empírica com aplicação de entrevistas semiestruturada. Optamos pela 
análise do discurso para compreendermos o que foi dito na fala dos docentes. Percebemos que o pro-
grama não está acontecendo de fato como deveria acontecer, por causa de alguns elementos que estão 
na perspectiva do programa, mas que não chegaram ao chão das escolas. Consideramos que, apesar 
de existirem falhas no processo de implantação do programa, as escolas ganharam muito com a sua 
adesão. Consideramos que revelamos dados importantes para reflexões acerca do Ensino Médio e do 
Ensino Médio Inovador nas escolas de Mossoró. 
PALAVRAS – CHAVE: ENSINO MÉDIO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS; ENSINO MÉDIO INO-
VADOR. 
1. INTRODUÇÃO
O estudo apresentado surge da necessidade de aprofundamento dos conhecimentos acerca do Ensino 
Médio, através do envolvimento em pesquisas realizadas enquanto membro do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade – GEPEES. Construímos algumas relações com as 
pesquisas teóricas e de campo. Diante dessas primeiras aproximações, ainda sentimos necessidade 
de aprofundamento dos estudos sobre o Ensino Médio e as politicas desenvolvidas para essa modal-
idade. 
Contamos um pouco do histórico do ensino médio no Brasil e depois partimos para o  Programa 
Ensino Médio Inovador (EMI), o principal objeto de estudo na pesquisa. Para elaboração do artigo 
realizamos pesquisa bibliografia e pesquisa empírica em três escolas públicas de ensino médio da 
cidade de Mossoró que aderiram ao programa ensino médio inovador. 
 HISTÓRICO DO ENSINO MéDIO BRASILEIRO
Consideramos ser de grande importância contar a história para entendermos as idas e vindas do En-
sino Médio, e entendermos como atitudes pensadas há tempos mantêm relação com os dias atuais. 
E ainda, para compreendermos como foi se estruturando o Ensino Médio no Brasil. Trazemos um 
resumo da História do Ensino médio no Brasil, trazendo o que consideramos ser mais relevante.
Contamos um pouco da história desde o ensino secundário ofertado pelos jesuítas, passando pela 
República velha e nova. Contamos o momento do ensino Médio durante o período de Fernando 
Henrique Cardoso, uns dos marcos mais importantes para essa face da educação. Historiamos ainda 
período Luiz Inácio Lula da Silva, até os dias atuais, com muitos projetos criados para essa modali-
dade.
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ENSINO MéDIO INOVADOR
Para compreendermos como surgiu e como se estrutura o Ensino Médio Inovador, baseamo-nos na 
leitura do documento orientador do programa, proposto pelo Ministério da educação, elaborado no 
ano de 2009, e com o uso de leituras feitas através de acessos ao site oficial do MEC, além de outras 
leituras de documentos que deram apoio à criação do programa. Cotamos um pouco do histórico do 
EMI a partir da leitura do documento orientador do programa.
4.ENTRE O QUE AFIRMA O DOCUMENTO E O DISCURSO DOS DOCENTES 

O Programa chegou à escola através da 12º DIRED, era voluntário para as escolas que quisessem aderir 
ao Programa. Deixou a gente muito livre, para cada professor dentro das suas peculiaridades elaborar-
em o programa que devia ser trabalhado, mas que fosse feito um trabalho interdisciplinar em conjunto 
com os outros professores. (Pedro)

A primeira pergunta feita aos docentes foi: – Como o Programa chegou à escola, qual foi a formação 
para conhecer o Programa? Tomando como referência a fala acima e o discurso de outros profes-
sores, que confirma a afirmativa do professor Pedro, pudemos perceber que o Programa chegou às 
escolas através de uma proposta que a 12º DIRED ofereceu.
A segunda pergunta, diz respeito às condições físico-estruturais para a implantação do Programa, 
sobre os materiais disponíveis, sobre os recursos que vieram com o programa. Afirmaram os profes-
sores:

A estrutura física continua a mesma, o que mudou foi à climatização de duas salas de aula, o labo-
ratório de informática foi montado. (Gabriel)

Quando um projeto ou programa é pensado, o ideal é que se tenha em mente melhorar todos os as-
pectos que influenciam no mau funcionamento da Educação. 

Perguntamos sobre a estrutura pedagógica para trabalhar como o Ensino Médio Inovador. A fala 
abaixo expressa qual foi a formação para atuarem no Programa:
Em termos de estrutura pedagógica, temos as reuniões, oficinas organizadas pela 12º DIRED, nas quais vão todas as escolas que ader-
iram ao Ensino Médio Inovador, temos seminários, grupos de discussões. (Ana).
Perguntamos sobre o que houve de mudanças no currículo das escolas com a implantação do Progra-
ma. Sobre esse aspecto apresentamos a fala seguinte: 
Em primeiro lugar a quantidade de horas extras a serem trabalhadas, daí surge um sexto horário, 
mas que não deu certo por N fatores. Depois criamos as disciplinas optativas. Esse ano resolvemos 
trabalhar só com projetos e está sendo muito bom, com bons resultados. (Ana)
Como podemos perceber, nem todos os elementos apontados como condições básicas para um cur-
rículo inovador foram apontados nos discursos dos docentes. Outra pergunta que fizemos foi sobre 
a remuneração que recebem por estaremos no Programa, se consideram suficiente ou não, e nenhum 
dos professores consideram suficiente, talvez esse fato explique a não efetivação de uma escola de 
tempo integral. Sobre a valorização docente e a renumeração que recebem por atuarem no programa 
o professor Gabriel nos diz:

Não acho que veio uma valorização docente. Em relação à remuneração que ganhamos com as horas 
trabalhadas eu acho insuficiente. Em relação valorização por parte dos alunos, eles são participativos.

Todas essas perguntas serviram de embasamento para a pergunta-chave da nossa pesquisa, que é 
sobre os Desafios e Possibilidade que vieram com o programa. Para tanto, reservamos um espaço 
só para tratarmos da apresentação e análise das respostas dadas pelos professores entrevistados. 
4.1. DESAFIOS E POSSIBLIDADES PARA IMPLANTAR O PROGRAMA ENSINO MéDIO 
INOVADOR. 
Para explicitamos melhor como chegamos a algumas considerações sobre os desafios e as possib-
ilidades como o EMI, apresentamos algumas falas dos docentes que entrevistamos. A professora 
Helena, da Escola estadual Ainda Ramalho, relatou-nos que um dos grandes desafios que a escola 
enfrentou e as possibilidades que ela considera que foram trazidas a partir do programa:
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A questão do tempo o espaço, por não temos uma coisa fixa, os maiores desafios são esses, mas com 
certeza existem outros, que nós vamos contornando, mas a proposta mesmo é muito boa. O programa 
trouxe muitas possibilidades, as disciplinas optativas e os projetos, por exemplo. (Helena).

Percebemos que todos os professores encontraram grandes desafios pessoais e coletivos. O professor 
João, da Escola Estadual Moreira Dias, em sua fala, revela-nos o que enxerga de desafios e possib-
ilidades que vieram como Programa, quais as dificuldades encontradas na escola para implantar o 
Médio Inovador.

A maior dificuldade é a questão da estrutura física da escola. Possibilidade de melhoria do ensino eu 
percebo que tem, porque o aluno hoje em dia está mais participativo. (João).

Essas perguntas que fizemos, serviram para compreendermos quais experiências inovadoras as esco-
las estão produzindo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da construção deste trabalho, consideramos que o Ensino Médio passou por grandes trans-
formações desde a chegada da Família Real ao Brasil até os dias atuais, mas que ainda sofre muitas 
dificuldades em relação a sua universalização, garantia de um melhor ensino de qualidade. 
 Em relação ao nosso objeto de estudo – o Programa Ensino Médio Inovador – concluímos 
que nem todas as perspectivas da proposta estão sendo concretizadas nas escolas apesar das ativ-
idades que estão sendo desenvolvidas. Apesar de existirem falhas no processo de implantação do 
Programa, as escolas ganharam muito com a sua adesão, porque ele trouxe melhores condições de 
trabalho para as escolas. Consideramos ainda que revelamos dados importantes para reflexões acerca 
do Ensino Médio e do Ensino Médio Inovador nas escolas de Mossoró.

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

BRASIL, Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Básica. Documento Orientador do Pro-
grama Ensino Médio Inovador. Brasília, MEC.2009.
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96. Brasília, 1996.
BRASIL, Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio. Brasília, MEC, 1998.
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. Ensino Médio Integrado: Concepções e Contra-
dições. (orgs). São Paulo: Cortez, 2005.
KUENZER, Acacia Zeneida. O Ensino Médio agora é para a vida: Entre o pretendido, o dito e o 
feito. São Paulo: Educação & Sociedade, ano XXI, nº 70, 2000.
SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. De Novo Ensino Médio aos Problemas de Sempre- Entre maras-
mos, apropriações e resistências escolares. Fortaleza: Edições UFC, 2007.
SANTOS, Rulian Rocha dos. Breve Histórico do Ensino Médio no Brasil. IN: Seminário Cultura e 
Politica na primeira república: campanha civilista na Bahia. UESC, 2010. 
Disponívelem:https:www.uesc.br/eventos/culturaepolitica/anais/rulianrocha.pdf+historia+do+en-
sino+médiono+brasil. Acesso em 19/12/2011.



189

ESTRATéGIAS DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS NA ESCOLA PÚBLICA

Allan Souza de Melo¹
Mª Carmem Silva Batista²

RESUMO

O presente trabalho representa um estudo sobre as estratégias de leitura e compreensão de texto que 
o professor de língua portuguesa utiliza em sala de aula. O objetivo é analisar, a partir de fontes bib-
liográficas e dados colhidos em sala de aula, como se processa o ensino e a aprendizagem da leitura. 
Nesse sentido, é importante conhecer os objetivos, as opiniões, os métodos e estratégias desenvolvidas 
pelo professor na sala de aula. A partir da análise, verificou-se que a prática de leitura é importante 
tanto para o professor, quanto para os alunos, muito embora o interesse para divulgar as práticas de 
leituras deva ficar a critério do educador, visto ser este um mediador nessa prática, proporcionando 
aos seus alunos não só a extração de significados, mas o prazer que a leitura pode acrescentar na vida 
dos seus educandos. A escola como um todo lhe dedica pouco tempo, contribuindo para o descaso 
crescente pela leitura, pelos textos, pela programação desta atividade, quando na prática a leitura de-
veria ser um dos maiores investimentos que a escola poderia proporcionar aos seus alunos, pois ela e 
não a prioritariamente escrita, será a fonte duradoura de educação com ou sem a escola.

Palavras-Chaves: Estratégias. Leitura. Ensino. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Sabemos que o ensino da leitura sempre foi visto como sendo responsabilidade da escola, já que a ela 
é atribuída à tarefa de ensinar a ler. Assim sendo, pretende-se, no decorrer desta pesquisa investigar 
como está se processando o ensino de leitura na escola pública, a fim de constatarmos se realmente 
o professor tem conseguido formar leitores ou se os estudantes são meros cumpridores de tarefas.
O presente trabalho tematiza as estratégias de leitura e compreensão de tex-
to na escola, trabalhando com o problema das estratégias de leitura utiliza-
das pelo professor para que seus alunos dominem essa técnica na sala de aula. 
Nessa perspectiva, as estratégias de leitura devem ter seus objetivos bem definidos, a saber, iden-
tificar a relação existente entre as expectativas de leitura dos alunos e que estratégias de leitura o 
professor usa na aula de língua portuguesa para facilitar a compreensão dos seus alunos; verific-
ar se as leituras trabalhadas em sala possuem como perspectiva a percepção da palavra, a com-
preensão, a integração, dando significados aos educandos; averiguar se a escola proporciona con-
tato com os alunos a diferentes gêneros textuais, e se conta com um ambiente favorável à leitura. 
Utilizar-se-á, como se depreende do exposto, uma abordagem investigativa desenvolvida para a re-
alização da pesquisa, tendo como ponte central a observação de aulas de língua portuguesa, onde 
serão analisadas as estratégias de leitura executadas em aula e o domínio de leitura que os alunos 
desenvolvem. 
_______________________________
¹ Licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-UERN.
² Graduada em letras e pedagogia. Especialização em educação na área de gestão. Professora do 
programa PROEJA-FIC no Presídio Federal pela rede estadual de ensino do RN. Coordenadora Ped-
agógica da Rede Municipal. Professora contratada da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN. Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal da Defesa Social.
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Neste ensejo, é imprescindível aos professores a atualização, a busca constante pela leitura, a mu-
dança de estratégias de leitura com a consciência de que o ato de ler criticamente é fundamental para 
solucionar problemas relacionados ao reduzido, aproveitamento escolar.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

 A compreensão mais cabal de leitura parte do senso crítico que o aluno faz quando decodifica um 
texto e efetivamente o entende, dominando a capacidade de dialogar com o autor, concordando ou 
discordando do que encontrou na constituição do texto objeto da leitura.
Autores como Foucambert, Orlandi e Paulo Freire denunciam que a escola não tem cumprido com o 
seu dever de promotora do ensino da leitura, e em especial da leitura crítica. Para eles, na escola essa 
atividade se realiza com objetivo de formar um leitor passivo, subserviente ou reprodutor, ao invés de 
formar um leitor questionador, ativo ou produtor de texto.
Segundo Orlandi (1984, p. 43),

A leitura é o momento critico da constituição do texto, pois é o momento privilegiado do processo de 
interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores desenca-
deiam o processo de significação.

Desse modo, se a leitura parte da avaliação da compreensão ou não, pelo indivíduo, daquilo que leu, 
é de se considerar que para que o leitor desenvolva uma boa técnica de leitura ele deve ler textos 
diversificados, para que o seu senso crítico-reflexivo acerca da realidade que o cerca esteja sempre 
aguçado, e consiga compreender de forma clara qual a verdadeira intenção que o autor descreve 
em seu texto para que o sujeito leitor que se habilita a ler sua obra tenha uma boa interpretação da 
verdade social aplicada ao texto. Assim, quanto mais o leitor tiver contato com o universo da leitura, 
mais aberta estará a sua mente para as transformações sociais que se desenvolve a sua volta.
A leitura se dá a partir da decodificação da escrita e desenvolvimento da compreensão dos textos 
lidos; ela é a materialização do código que está presente nas palavras, frases e textos. E proporciona o 
entendimento do conteúdo social de um texto, por mais complexo que ele seja, o hábito de ler possi-
bilita a interpretação de que o texto está querendo transmitir. A leitura só estará presente no cotidi-
ano a partir da compreensão do mundo que está a nossa volta, ela se torna um processo interativo a 
partir do instante em que o leitor compreende o que ele leu e isso acontece quando da decifração e 
compreensão do sentido real que está impresso em um livro ou em outro manuscrito.
           Para Foucambert (1998, p. 50), a leitura é compreender e identificar à escrita. Portanto, identi-
ficar a escrita é essencial para que o leitor tenha um bom entendimento do que esteja lendo, ou seja, 
“a leitura é aquilo que vai a busca do ponto de vista que leva seu questionamento, a investigação dos 
meios que permitiram elaborá-lo, ao confronto com seus próprios pontos de vista, a sua relação com 
o instrumento que permite elaborá-las”.
           Nas palavras de Lajolo (1991, p. 59), 

Ler é decifrar, como num jogo de adivinhações o sentido de um texto. É, a partir de um texto, ser ca-
paz de atribui-lhe significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para um, 
reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta 
leitura, ou revelar-se contra ela, propondo outra prevista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Assim, percebemos que o conceito de leitura está geralmente restrito à decifração da escrita. Sua 
aprendizagem está ligada por tradição ao processo de formação global do indivíduo. Dessa manei-
ra, a leitura lhe possibilita uma capacitação para o convívio social no aspecto político, econômico e 
cultural.
 



191

        De acordo com Antunes (2003, p.10),

O autor afirma que a leitura é a parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação co-
operativa do leitor na interpretação e na construção do sentido e das intenções pretendidas pelo autor. 
A atividade de leitura, além de ser uma interação com a escrita, supõe-se que é muito mais do que uma 
decodificação gráfica, pois o leitor ao ler um texto, ele busca recuperar, interpretar e compreender o 
conteúdo e as intenções pretendidas pelo autor.

          A partir desse ponto pode-se concluir que a relação que existe entre o texto e o leitor, ou seja, 
para que o leitor compreenda o texto que esta lendo, é preciso que ele tenha uma leitura que passe 
pelos processos cognitivos e possuam conhecimentos prévios que lhe possibilite interpretar qualquer 
texto com que venha a ter contato.
          A linguística está presente na organização textual e é através dela que se dá o processo de trans-
formação da construção dos sentidos emitidos pelo texto, ou seja, os fonemas, sintáticos e semânti-
cos, através dos quais se dá a atribuição de sentido ao texto descrito.

CONCLUSÃO
 
         A abordagem do texto é realizada sobre dois pontos de vista, os fonemas sintáticos e também 
os semânticos, que são responsáveis pela produção do sentido e da análise do texto como objetos 
culturais produzidos a partir de determinados contextos sociais e históricos.
Koch (1995, p. 58) define a constituição da linguística textual nos seguintes termos:

A Lingüística de texto que é constituída dos princípios e/ou modelos cujo objetivo não é predizer a boa 
ou má forma de textos, mas permite representar os processos e mecanismos de tratamento dos dados 
textuais que os usuários põem em ação quando buscam compreender e interpretar uma seqüência 
lingüística estabelecendo o seu sentido e, portanto calculando sua coerência.

O indivíduo está inserido no contexto social que exige dele um raciocínio lógico e uma ampla in-
terpretação dos textos, e a linguística textual tem a função de facilitar o texto que se lê através da 
sequência linguística que dá sentido às palavras.
Como se observa, os processos e mecanismos, em sua atuação, sofrem limitações que obedecem a 
fatores psicológicos e cognitivos, socioculturais pragmáticos e linguísticos.
Em síntese, a função da linguística textual é estudar os processos e mecanismos da construção textual 
que dão significado ao texto, o que os usuários da linguística buscam entender em uma situação de 
comunicação.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROFESSORA QUE ATUA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 
REFLEXÕES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Luzimara Alexandre da Silva – UERN   
Márcia Betânia de Oliveira – UERN 2

RESUMO: A Formação Continuada vem se constituindo como um elemento indispensável na for-
mação do professor que está em exercício, contribuindo para seu desenvolvimento enquanto sujeito 
ativo e reflexivo. O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a formação continuada do professor, 
em específico os que atuam na educação infantil, tendo como objetivo geral: perceber a relação da 
formação continuada com o desenvolvimento profissional docente. Para tanto, metodologicamente, 
realizou-se uma revisão bibliográfica do assunto proposto. Posteriormente, partindo das reflexões 
sobre formação continuada, realizamos uma pesquisa exploratória com cinco professoras que atuam 
em uma Unidade de Educação Infantil localizada no município de Mossoró-RN. Podemos concluir 
que a formação permanente do professor é fundamental para o exercício e reflexão da prática ped-
agógica e para obtenção da qualidade de ensino. Portanto, dedicação à nossa formação permanente é 
necessária para exercemos a docência em qualquer espaço educativo, atendendo as possibilidades de 
atuação sobre as transformações do processo educacional, do mercado de trabalho, da ampliação da 
sua área e do perfil profissional requerido nos dias de hoje.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Educação Infantil; Prática Pedagógica. 

INTRODUÇÃO

A formação docente é um tema bastante relevante no âmbito educacional, abrangendo na sua con-
tinuidade, duas vertentes: a formação inicial e a continuada, as quais vêm sendo bastante discutidas 
pelos profissionais de educação. Em décadas passadas, não era notória a complexidade da prática 
pedagógica, tinha-se a concepção de que ao terminar a graduação, o pedagogo estava preparado para 
exercer a sua profissão até o término da mesma. Portanto, o educador permanecia estagnado diante 
do processo de mudanças no contexto educacional, ocasionando desta forma, a ausência da (re) con-
strução da prática pedagógica. 
No entanto, com o passar do tempo, começou-se a olhar para a formação do profissional professor 
após o término de sua formação inicial. 
 Partindo dessa preocupação alguns profissionais da educação como: BRZEZINSKI (1996), 
FREIRE (1996), IMBERNÓN (2009), NÓVOA (1999), LIBÂNEO (2007) dentre outros, pesquis-
am e discutem sobre a formação continuada do professor. Cabe ressaltar que alguns autores como: 
OLIVEIRA; (2005), KRAMER; (2006), e GOMES; (2009), discutem a especificidade da Formação 
Continuada do profissional da Educação Infantil. Desse modo, a Formação Continuada que neces-
sariamente precisa ser permanente, é de suma importância para o desenvolvimento do professor e 
consequentemente para a melhoria da Educação. 
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O estudo aborda o tema da Formação Continuada de professores, enfatizando os profissionais da 
Educação Infantil, cujos objetivos são; perceber a relação da formação continuada com o desenvolvi-
mento profissional docente; Identificar o papel da formação continuada na contribuição da reflexão 
da prática pedagógica, e por fim, compreender que concepções de formação continuada possuem os 
professores da Educação.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, estudando teóricos que discutem so-
bre a temática, como também, uma pesquisa exploratória, utilizando como instrumento de pesquisa 
o questionário, os quais foram realizados com cinco professoras, enfocando a realidade de uma Un-
idade de Educação Infantil, situada no município de Mossoró/RN. Trata-se, portanto, de uma abor-
dagem qualitativa na qual discutimos os dilemas sobre a formação continuada de professoras que 
atuam na Educação Infantil. A pesquisa é de cunho qualitativo, na qual organizamos todo o material 
necessário, realizamos um questionário, formulamos e selecionamos dez questões de acordo com a 
problemática estudada, dividindo-o em duas partes. Para a primeira parte do questionário foram uti-
lizadas questões fechadas, a segunda parte ficou composta por questões abertas, nas quais os sujeitos 
da pesquisa possuem uma maior liberdade para expressar suas concepções. A escolha do lócus de 
pesquisa se deu através da vivência que possuímos com a instituição, e por inquietações que foram 
deixadas ao realizar o estágio supervisionado III, proporcionado pelo Curso de Pedagogia da UERN. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com os resultados questionário, constatamos que duas professoras iniciaram sua carreira profission-
al na década de 80 e as outras três na década de 90. Das cinco professoras entrevistadas duas iniciar-
am sua carreira profissional com a escolaridade do Magistério Escola Normal, outras duas professo-
ras iniciaram com o grau de escolaridade de graduadas em Pedagogia, e apenas a professora iniciou 
sua profissão com outro curso superior e, após a promulgação de leis que surgiram ela realizou a sua 
graduação em Pedagogia para continuar atuando na Educação Infantil. Ao perguntar sobre o grau de 
escolaridade atual das professoras da Unidade, verificou-se que, das cinco professoras entrevistadas 
apenas duas possuem especialização, as quais foram realizadas na UERN.
Ao perguntarmos no questionário com que frequência os professores participam de cursos e/ou tre-
inamentos (formação continuada) voltados para a melhoria do processo de aprendizagem, constat-
amos que apenas uma professora está sempre participando de oportunidades de formação contin-
uada que lhes são oferecidas e a mesma faz uma observação relatando que os cursos de formação 
destinados a professores de Educação Infantil são muito poucos, principalmente comparados com 
os oferecidos aos professores que atuam no ensino fundamental. Ao perguntarmos as professoras, 
que responderam que participam de cursos e/ou treinamentos como avaliam os resultados dessa sua 
participação enquanto melhoria para a sua identidade docente, todas responderam que os cursos e/
ou treinamentos os quais participam são significativos para reflexão da prática e crescimento profis-
sional garantindo uma melhor aprendizagem para o professor e o aluno. Posteriormente, na 2ª parte 
do questionário perguntamos: a formação inicial dá às bases necessárias para a atuação do pedagogo 
na Educação Infantil? Apenas uma professora respondeu que recebeu as bases necessárias para sua 
atuação no início da carreira docente. Ao indagar sobre o que compreendem sobre Formação Con-
tinuada, as professoras foram bastante sucintas, de acordo com as professoras, ela nos relata que a 
Formação Continuada “São estudos realizados continuamente oferecidos aos docentes com objetivo 
de atualizar e melhorar a sua prática”.
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Perguntamos também às professoras, de quais forma a escola contribui para o desenvolvimento da 
sua formação continuada. De acordo com as respostas, três das cinco professoras responderam que 
a escola contribui “Através de planejamentos, realização de projetos, estudos e outros Informando 
sobre os cursos oferecidos pela GEED ou outras entidades e incentivando a praticar em sala de aula 
essas aprendizagens”. 
Por fim, perguntamos quais contribuições os processos formativos dos quais as professoras partici-
pam e/ou tem participado,e se eles possibilitam a melhoria da sua prática na Educação Infantil. Das 
cinco professoras entrevistadas três citaram que contribui, uma deu ênfase ao material que recebem, 
outra ao incentivo para adaptação do planejamento, e a terceira ao trabalho com os alunos com ne-
cessidades educativas especiais.
CONCLUSÕES
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a formação docente como 
também, para a escola com todo conhecimento, e principalmente como um espaço de experiência 
construtiva para a formação acadêmica, a sociedade, e as diversas transformações práticas e sociais 
que vem ocorrendo cotidianamente, incentivando os educadores a dar continuidade a sua formação. 
E, sobretudo perceber a necessidade de assumir uma postura não só crítica, mas também reflexiva da 
nossa prática educativa diante da realidade e a partir dela, para que possamos buscar uma educação 
de qualidade, que é garantido por lei na (LDB – nº. 9.394).
Considerando que a formação continuada deve ser realizada a partir da reflexão crítica dos profes-
sores para com a prática docente, construindo conhecimentos e teorias sobre a mesma, entendemos 
que a reflexão é um elemento essencial para o desenvolvimento da prática, que precisa ser realizada 
permanentemente à luz das várias abordagens teóricas acerca da Educação Infantil, e de todas as 
áreas da educação, auxiliando na construção de saberes, na sua autoavaliação com o objetivo de 
desenvolver competências e a busca da qualidade profissional. Diante do contexto observado, enten-
demos que, os professores precisam buscar o seu desenvolvimento profissional, contribuindo com a 
troca de experiências entre os próprios, permitindo a reflexão e atualização permanente dos saberes 
necessários à sua prática pedagógica. 
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JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Clara Camila Moreira 
Elza Helena da Silva da Silva Costa Barbosa 

RESUMO: Este trabalho aborda estudos e discussões acerca da utilização dos jogos e brincadeiras 
como recurso metodológico na educação infantil em Mossoró, como objetivo de analisar os proced-
imentos metodológicos utilizados pelos professores para incluir os jogos e brincadeiras no ensino 
da Matemática, além de conhecer as concepções e práticas que norteiam o trabalho pedagógico dos 
docentes da Educação Infantil com a utilização dos jogos e brincadeiras. Para a realização desde tra-
balho realizamos no primeiro momento um estudo teórico tendo como base o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), os Parâmetros Curriculares Nacionais 
- PCNs de Matemática (BRASIL, 1997), Vygotsky e referenciais teóricos da área, e no segundo mo-
mento aplicamos um questionário junto a três professoras da rede municipal de ensino da Cidade 
Mossoró com 14 questões. Concluímos que as professoras do estudo não tem clareza em relação à 
escolha dos procedimentos metodológicos para utilizar jogos e brincadeiras como instrumento de 
ensino e acabam utilizando-os apenas com o objetivo de distração, passatempo.  Embora, uma das 
professoras já utilize os jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica e procura adequar o mate-
rial lúdico disponível de acordo com o conteúdo matemático que esta trabalhando em cada aula. De 
maneira geral, todas consideram que os jogos e brincadeiras são importantes para o desenvolvimento 
motor das crianças. 
 PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda estudos e discussões acerca da utilização dos jogos e brincadeiras como recurso 
metodológico nas aulas de matemática na educação infantil em duas escolas de Mossoró. A necessi-
dade de se estudar esta temática surgiu durante o período de observação do Estágio Supervisionado 
I do Curso de Pedagogia, ocorrido em 2010, no qual foi possível observar de forma evidente, o uso 
inadequado dos jogos e brincadeiras, como recursos didáticos, pelos os professores no processo de 
ensino da matemática na educação infantil. Percebe-se que isso ocorre, muitas vezes, pela falta de 
conhecimento, por parte dos professores, para utilizar os jogos e brincadeiras como ferramenta para 
tingir os objetivos propostos no planejamento dos conteúdos escolares.
Nessa perspectiva, se faz necessário conhecer de forma mais sistematizada como os professores es-
tão fazendo uso dos jogos e brincadeiras no processo de ensino da matemática na educação infantil, 
buscamos, conhecer como os jogos e brincadeiras são usados como recurso metodológico, pelos 
professores nas aulas de matemática e verificar a relação que os jogos e brincadeiras utilizados pelo 
professor têm com conteúdo de matemática aplicado na sala aula.  Conforme mostra nos PCNs “[...] 
é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a 
potencialidade educativa dos diferentes jogos e brincadeiras no contexto curricular que se deseja 
desenvolver” (BRASIL, 1997, p.36). Nesse sentido se fortalece cada vez mais a necessidade de se rever 
como os professores estão fazendo uso desse recurso metodológico em suas aulas de matemática e 
se há clareza na escolha dos procedimentos metodológicos utilizados para incluir os jogos e brinca-
deiras como recurso para o desenvolvimento das aulas de matemática. Pois, como afirma Vygotsky 
(apud FONTANA, 1997, p.126), “é no brincar que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, 
ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não dos 
incentivos fornecidos pelos objetos externos”.
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A matemática é uma das matérias escolares que merecem e exige por parte dos professores, mais 
cuidado durante a elaboração do plano de aula desde ensino infantil. Pois é através de uma formação 
sólida que o aluno pode desenvolver um conhecimento consolidado que venha garantir futuramente 
o êxito nessa matéria. A Matemática, que aparece hoje, para a maioria dos estudantes com uma disci-
plina que gera ansiedade e “certo” pré-conceito  isto é, uma visão distorcida dessa matéria. Consider-
ando que, muitas vezes, é vista como uma disciplina pronta e acabada, sem espaço para a criatividade 
e ludicidade. O que acaba gerando uma grande rejeição e uma atitude negativa ante a esta disciplina 
em muitos dos alunos, fazendo com que acreditem que é algo difícil, distante da realidade e, muitas 
vezes, sem utilidades para sua vida futura (COSTA, 2009), E, portanto, cabe ao professor como me-
diador do processo de aprendizagem desmistificar essa ideia, de que a matemática é para poucos e, 
mostrar que todos os estudantes têm a capacidade de aprendê-la e ainda explorá-la de uma forma 
atrativa.
Levando em consideração os aspectos expostos somos levados a crer na importância de se pesquisar 
e estudar quais os critérios utilizados pelos professores da educação infantil para incluir os jogos e 
brincadeiras como procedimentos metodológicos para se trabalhar nas aulas de matemática.  Além 
disso, é necessário observar se os jogos e brincadeiras escolhidos respondem aos objetivos estabele-
cidos nos conteúdos dessa matéria pelos professores e as necessidades didáticas dos alunos, já que a 
sala de aula é um espaço heterogêneo no qual cada aluno tem uma necessidade didática especifica. 
Ainda vale a pena ressaltar que o professor deve ter em mente a função didática atribuída em cada 
jogo e brincadeira e se ele corresponde ao conteúdo que irá ser trabalhado na sala de aula. No plane-
jamento das aulas utilizando os jogos e brincadeiras como recurso metodológico o professor deve 
considerar os objetivos propostos nos conteúdos que pretende trabalhar e segundo afirma Antunes, 
(1998): 

“o professor deve saber separar um jogo pedagógico de outro de caráter apenas lúdico”, seu uso deve 
ser desenvolvido com a finalidade de provocar a aprendizagem do aluno e a construção de novos con-
hecimentos. (ANTUNES, 1998, p. 38). 

Assim sendo, buscaremos através deste trabalho mostrar como é relevante estabelecer de forma clara 
os critérios e procedimentos metodológicos utilizados pelos professores da Educação Infantil na in-
clusão dos jogos e brincadeiras no ensino da matemática.

METODOLOGIA 
 A metodologia utilizada para esse estudo parte inicialmente de um estudo teórico baseado no 
Referencial Curricular para Educação Infantil- RCNEI, Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs 
e nas Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, que se caracterizam como documentos nortea-
dores para a prática do docente em sala de aula e uma revisão de literatura á luz de Vygotsky (1991), 
Costa-Barbosa (2009), Antunes (1998), em seguida foi realizada uma pesquisa exploratória e qual-
itativa, uma vez que se trata de uma primeira aproximação ao estudo do tema. Para alcançar os ob-
jetivos proposto, foi aplicado um questionário com 14 perguntas a três professoras, com faixa etária 
entre 40 e 50 anos, que lecionam nas turmas de Infantil I e II, em uma Unidade de educação infantil 
da rede municipal de ensino de Mossoró. Realizou-se a analise das entrevistas com as professoras da 
referida escola sobre a inclusão dos jogos e brincadeiras como procedimentos metodológicos para se 
trabalhar nas aulas de matemática.

 

 
_______________________________ 
 Usamos o termo pré-conceito para descrever conceitos previamente estabelecidos pelo indivíduo 
sobre determinado assunto ou objeto.
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RESULTADOS
Os resultados mostram que as professoras do estudo na maioria das vezes, usam os jogos e brinca-
deiras para socialização, para recreação e “passatempo” das crianças na sala de aula, não mostrando 
clareza com relação à escolha dos procedimentos metodológicos para utilizar jogos e brincadeiras 
como instrumento de ensino dos conteúdos. Apenas uma das professoras do estudo se destaca, pois 
já utiliza os jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica e procura adequar o material lúdico 
disponível de acordo com o conteúdo matemático que esta trabalhando em cada aula. De maneira 
geral, todas consideram que os jogos e brincadeiras são importantes para o desenvolvimento psico-
motor das crianças. 
CONCLUSÃO
Ao longo dessa pesquisa percebemos que os professores da Educação Infantil ainda encontram di-
ficuldades na elaboração dos planos de aula e na escolha dos procedimentos metodológicos para 
incluir os jogos e brincadeiras como ferramenta para a ação docente. E com base nisso, o processo 
de ensino e aprendizagem se torna algo confuso e cansativo.  Outro aspecto visto é que os profes-
sores fazem uso constante dos jogos e brincadeiras sem fazer, na maioria das vezes, relação com o 
conteúdo aplicado e acabam utilizando estes recursos tão importantes para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças apenas durante as aulas de recreação e no final das aulas como passatem-
po.  
Consideramos assim de fundamental importância trabalhar com os professores situações didáticas 
que utilizem os jogos e a brincadeira como recurso metodológico mantendo relação clara com os 
conteúdos e objetivos estabelecidos para a aula, estimulando-os a trabalhar de maneira lúdica com 
as crianças, proporcionando assim prazer durante o processo de ensino.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO NO ESPAÇO ESCOLAR: ANÁLISE DE UMA PRÁXIS 
VOLTADA A IDENTIDADE PROFISSIONAL.

Maria Cecília Farias Paiva 
Profª  Ms Eugênia Morais de Albuquerque 

RESUMO
O presente artigo traz uma discussão acerca do coordenador pedagógico no espaço escolar, é um 
recorte do trabalho monográfico apresentado no curso de Pedagogia da UERN/CAMEAM. Busca 
caracterizar a função deste profissional e os desafios por ele enfrentados no cotidiano escolar a fim 
de definir a identidade. Para tanto, utilizou-se referenciais: Dourado (2007), Vieira (2000), Placco e 
Almeida (2010), Ferreira e Aguiar (2008), entre outros. A pesquisa é de cunho qualitativo, realizada 
a partir de uma revisão bibliografia e documental, além da observação direta, o questionário aberto 
aplicado aos sujeitos da pesquisa, os coordenadores pedagógicos. 
Palavras Chave: Coordenador pedagógico. Função. Identidade

INTRODUÇÃO  
 Esse trabalho visa estudar acerca da identidade profissional do coordenador pedagógico no 
espaço escolar. Partindo da análise das mudanças ocorridas na educação na década de 1990 e as 
novas demandas para a escola pública, dando ênfase à democratização, à universalização do acesso 
e à busca da qualidade do ensino, relacionando o coordenador pedagógico neste contexto, buscando 
identificar suas funções no espaço escolar, bem como os desafios que permeiam seu fazer pedagógi-
co e a busca por uma identidade profissional.  
 Esta pesquisa justifica-se diante da observação realizada na escola na qual se prestou serviço 
como auxiliar de secretaria durante três anos e também observações realizadas durante os estágios 
supervisionados I e II do curso de Pedagogia.  Ao observar o trabalho do coordenador pedagógico 
nunca se conseguiu identificar qual sua função, de fato. O desenvolvimento de tarefas aleatórias por 
este profissional, na secretaria preenchendo fichas, na sala dos professores dialogando, olhando liv-
ro de ponto, ou ainda em sala de aula substituindo professor, apesar de desempenhar essas diversas 
funções este profissional não tem uma identidade própria, pois não consegue consegue delimitar sua 
atuação no espaço escolar. Em virtude disso surgiu a inquietação de pesquisar qual/ais a função/ões 
deste profissional no espaço escolar?
 A partir desta indagação surgem outras como, por exemplo: Quais os desafios encontrados 
por estes profissionais no desempenho de suas funções? E qual sua identidade profissional? Será que 
estes profissionais têm consciência da importância do seu trabalho neste ambiente? 

METODOLOGIA
O trabalho tem como objetivo definir a identidade profissional do coordenador pedagógico no es-
paço escolar a partir da caracterização de sua função e desafios encontrados no desenvolvimento 
de suas atribuições. Para tanto nos respaldamos teoricamente nos referenciais de Dourado (2007), 
Vieira (2000), Placco e Almeida (2010), Ferreira e Aguiar (2008), entre outros. A pesquisa é de 
cunho qualitativo, realizada a partir de uma revisão bibliografia e documental, além da observação 
direta utilizou-se para a coleta de dados o questionário aberto aplicado aos sujeitos da pesquisa, os 
coordenadores pedagógicos. 
 
_______________________________
  Graduada em Pedagogia (UERN/CAMEAM).
   Professora mestre em educação pela UFRN. Orientadora da Monografia do Curso de Pedagogia 
da UERN/CAMEAM. 
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Do ponto de vista metodológico a pesquisa de cunho qualitativo, consiste num “estudo detalhado de 
um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da realidade” (OLIVEI-
RA, 2008). Foi realizada a partir de uma revisão bibliografia e documental que subsidiou teorica-
mente a abordagem do problema a ser investigado. 
Quanto ao processo de delineamento das atividades desenvolvidas no decorrer da pesquisa, foi elab-
orado plano de trabalho, com a formulação do problema de pesquisa: tem-se como foco responder 
qual a identidade profissional do coordenador pedagógico no espaço escolar? 
Além da observação direta dos coordenadores pedagógicos, sujeitos desta pesquisa, foi elaborado 
um questionário com as seguintes perguntas:

•	 Na	sua	concepção	qual	a	função	do	coordenador	pedagógico	no	am-
biente escolar?
•	 Qual	 a	 importância	 do	 coordenador	 no	 processo	 de	 ensino	
aprendizagem desenvolvido no espaço escolar?
•	 Para	você,	suas	atribuições	estão	bem	definidas	no	espaço	escolar?
•	 Quais	os	maiores	desafios	que	você	encontra	para	desenvolver	 suas	
atribuições enquanto coordenador pedagógico?
•	 Enfim,	o	que	é	ser	coordenador	pedagógico	hoje?

O mesmo se destinará a coleta de dados, pois segundo Richardson (1999), “a informação obtida por 
meio de questionário permite observar as características de um indivíduo ou grupo” (p. 189).  Após 
a coleta, foi analisado o material colhido observando as opiniões expressas pelos coordenadores 
pedagógicos, interpretando-as e relacionando com as idéias dos autores e os conhecimentos adquiri-
dos a partir do referencial, para isso usou-se a citação direta da opinião expressa pelos sujeitos da 
pesquisa.
 O trabalho se estruturou da seguinte forma: O capítulo I dará início às discussões com o tit-
ulo: A Educação Básica na década de 1990 no contexto das Reformas Educacionais, o qual tratará de 
contextualizar o sistema educacional a partir das transformações ocorridas no cenário das políticas 
educacionais que nortearam as mudanças na educação básica na década de 90, redefinindo a organ-
ização escolar, sugerindo a gestão democrática como eixo da reforma, assim como, a garantia do 
acesso e a melhoria da qualidade do ensino, identificando a importância do coordenador enquanto 
membro articulador que compõe a organização escolar.
 No capítulo II, com o título Atuação do coordenador pedagógico na escola: Análise da sua 
práxis analisa-se a função do coordenador pedagógico no espaço escolar de acordo com os referen-
ciais teóricos, delimitando o campo de atuação do mesmo e sua relação neste ambiente. Portanto, 
apresentam-se os desafios que permeiam o cotidiano do coordenador em articular o fazer pedagógi-
co sob quatro eixos: a relação com o professor, com o Projeto Político Pedagógico, com os alunos 
e com os pais. Para finalizar o capítulo faz-se um esboço do perfil deste profissional que busca sua 
identidade no espaço escolar diante de uma prática “ainda” não delimitada, de acordo com Placco, 
Orsolon dentre outros autores. 
 O capítulo III, Análise dos dados dos coordenadores pedagógicos no seu cotidiano em duas 
escolas públicas: Escola Balão Mágico e Escola Tiradentes, versa sobre a visão dos sujeitos envolvi-
dos no processo a respeito da sua função no espaço escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
 Com as discussões concluiu-se que a identidade profissional do coordenador pedagógico 
ainda não está bem definida no espaço escolar, tendo em vista que sua função, que atualmente está 
ligada a articulação de processos coletivos que visam planejar, executar e avaliar as ações educativas, 
não é especificada sendo permeada por alguns desafios no seu desenvolvimento.
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Os desafios são inerentes tanto da resistência de alguns dos atores envolvidos no processo, como das 
diversas funções que este profissional desempenha no cotidiano escolar que não é de sua competên-
cia. Verifica-se também que os profissionais que atuam como coordenador pedagógico nas escolas 
analisadas ainda tem uma visão limitada de sua atuação o que contribui para o não desempenho de 
suas atribuições de forma eficaz construindo, dessa forma, sua identidade profissional.
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O ENSINO MéDIO INTEGRADO EM MOSSORÓ-RN

Erika Roberta Silva de Lima (UERN) - erika_limma@hotmail.com
Jean Mac Cole Tavares Santos (UERN)-maccolle@hotmail.com
RESUMO
O presente trabalho discuti o Ensino Médio Integrado na Cidade de Mossoró-RN a partir da Esco-
la Estadual Abel Freire Coelho. A metodologia adotada consistiu em um estudo nos documentos 
que norteiam a educação de nível médio como: Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 
Médio (1999), Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2011), Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996), Decreto do Presidente Fernando Henrique Cardoso Nº 2.208 
de 17 de abril de 1997, Decreto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Nº 5.154 de 23 de julho 2004. 
Em estudo bibliográfico nos textos de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Tavares Santos (2007), 
Kulesza (2000) Kuenzer (2000), entre outros. E entrevistas semiestruturadas com gestores e três 
docentes da Escola Estadual Professor Abel Coelho e como complemento uma entrevista com a 
Coordenadora das escolas de Ensino Médio de Mossoró que trabalha na 12ª Diretoria Regional de 
Educação – DIRED. Ao fim da pesquisa chegamos ao resultado de que para a efetivação do Ensino 
Médio Integrado é necessário que as escolas o faça de acordo com os pressupostos descritos pelo 
Decreto 5.154/04. Como não foi ofertado á Escola visitada condições pedagógicas para a mesma 
desenvolvesse a proposta do Ensino Médio Integrado de forma a cumprir os ideais, concluímos que 
não houve de fato a implementação do Ensino Médio Integrado nas escolas estaduais de nível médio 
da cidade de Mossoró-RN. Por tanto, quando se pensar em políticas educacionais que venham a ser 
desenvolvidas nas salas de aula se faz necessário pensar nas condições para a realização destas. 
PALAVRAS - CHAVE: ENSINO MÉDIO; POLÍTICAS PÚBLICAS; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho propicia discussões e reflexões, a partir do resultado de uma pesquisa teórica 
e empírica sobre o Ensino Médio, sobre as políticas propostas para a educação de nível médio no 
Brasil e sobre o Ensino Médio Integrado em Mossoró-RN.
A pesquisa teve como objetivo geral a analise da implantação e desenvolvimento do Ensino Médio 
Integrado em Mossoró, a partir da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, alem disso, pre-
tendíamos conhecer o que é o Ensino Médio Integrado, como deve acontecer e o que propõe para 
formação dos jovens/estudantes dessa etapa de ensino. Analisamos, assim, as condições pedagógicas 
oferecidas aos docentes da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho para trabalharem o Ensino 
Médio Integrado tanto no âmbito das escolas como no acadêmico. 
A metodologia adotada durante o trabalho consistiu em um estudo documental, estudo bibliográf-
ico e entrevistas, com abordagem através da análise do discurso e da entrevista semiestruturada. 
Primeiramente um estudo nos documentos que norteiam o Ensino Médio como: Parâmetros Cur-
riculares Nacionais para o ensino Médio (1999), Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (2011), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), Decreto do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso Nº 2.208 de 17 de abril de 1997, Decreto do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva Nº 5.154 de 23 de julho 2004 e o Parecer do Conselho Nacional de Educação e da Coordenado-
ria da Educação Básica Nº 39/04.
O estudo bibliográfico em texto dos autores que abordam o Ensino Médio, a Educação Profissional 
e o Ensino Médio Integrado, tais como: Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Tavares Santos (2007), 
Kulesza (2000) Kuenzer (2000), Amador (2002), Kulesza (2000), entre outros. 
O estudo empírico foi na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho para percebermos a partir 
dela o Ensino Médio Integrado em Mossoró-RN. A Escola foi selecionada por ser a única escola 
estadual de nível médio a oferecer vagas para o Ensino Médio Integrado. 
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO: Decreto Nº 5.154/04: Ensino Médio Integrado
Conforme cita o Parecer Nº39/2004 o Ensino Médio, após a LDB de 1996, ganha uma identidade 
própria, assim como a Educação Profissional, e por isso não cabe mais colocar a Educação profission-
al no lugar do Ensino Médio, nem vice- versa. O que deve acontecer é que a Educação profissional 
deve ser uma possibilidade para quem egressa no Ensino Médio.
As instituições de ensino que adotar o Ensino Médio Integrado terão que fazê-lo de acordo com o 
Decreto Nº 5.154/04 que o organiza da seguinte maneira: O Ensino Integrado deverá ter duração de 
quatro anos, com matrícula única e com a mesma base curricular. 
O Ensino Médio Integrado na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho.
O Ensino Médio Integrado é uma das modalidades de estudo oferecida pela Escola Abel Coelho 
desde 2006, iniciando com oito turmas. A proposta de implementar um Ensino Médio Integrado á 
Educação Profissional veio em 2005, por meio da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. 
Em visita a Escola Abel Coelho, tivemos acesso ao currículo do Ensino Médio Integrado, especifica-
mente, a matriz curricular do curso técnico nível médio integrado em secretariado. Alem de analisar 
o currículo do Ensino Médio Integrado, procuramos identificar nos discursos dos docentes como é 
posto em prática o que define o currículo integrado da Escola.
Para conhecermos que condições pedagógicas os docentes da Escola Estadual Professor Abel Freire 
Coelho tiveram para trabalhar o Ensino Médio Integrado perguntamos a eles que condições ped-
agógicas foram ofertadas para que a Escola oferecesse também Educação Profissional. Em depoimen-
to disseram que reformas no prédio e criação de laboratórios como o de informática foram as únicas 
condições de trabalho que foram oferecidas. 
Diante da situação de não ter professores das disciplinas específicas, assim como não houve prepa-
ração dos professores que já trabalhavam no Ensino Médio da Escola Estadual Abel Coelho, pergun-
tamos o que foi feito para o desenvolvimento do Ensino Médio Integrado na Escola. Os professores 
responderam que em tiveram que adaptar suas práticas aos conteúdos, voltando os mesmos ao ensi-
no profissional. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao fim desse trabalho, cabem mais sinalizações do que conclusões, por dois aspectos: pelo o que de-
fine o Decreto 5.154/04 para Ensino Médio Integrado e a experiência da Escola Abel Coelho com a 
implementação do Ensino Médio Integrado. 
Por tanto concluímos que o Ensino Médio Integrado praticamente não se efetivou em Mossoró- RN 
em consequência do não cumprimento dos pressupostos do Ensino Médio Integrado, por falta de 
condições pedagógica. 
O Ensino Médio Integrado, diante do que pesquisamos, se torna integrado porque integra os conhe-
cimentos adquiridos no Ensino Médio aos conhecimentos da Educação Profissional. 
A Escola Abel Coelho destina uma carga horária definida pela proposta do Ensino Médio Integrado, 
assim como as disciplinas propedêuticas e específicas. O que falta para a consolidação da proposta 
do Ensino Médio Integrado é a integração das disciplinas, e conseqüentemente dos conhecimentos, 
na prática dos docentes. O que propôs o Ministério da Educação - MEC durante o governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva, para o Ensino Médio, foi uma política que acreditamos que se posta em prática 
em Mossoró-RN como foi pensada, a educação de nível médio passara a ter uma qualidade no que 
refere à formação geral, e beneficiará aos filhos dos pobres que precisam ingressar cedo no mercado 
de trabalho. 
Por fim dizendo que este trabalho contribuiu para entendermos o que necessário a disponibilização 
de condições para que as políticas públicas se efetivem, e com sucesso.
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O ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DE UMA ESTRUTUTRA FÍSICA 
ADEQUADA E ORGANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DAS 

CRIANÇAS
Antônia Amanda Kelly de Lima Costa-UERN/CAMEAM 
Lívia Sonalle do Nascimento Silva-UERN/CAMEAM 
RESUMO: Este trabalho busca realizar uma discussão a respeito da importância do espaço físico 
na educação infantil, analisando de que modo esses espaços influenciam no desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças. Para tanto, faremos um percurso sobre a história da Educação Infantil 
mundial e no Brasil, observando as transformações sociais, políticas e econômicas que deram um 
novo rumo ao ensino infantil, e trouxeram grandes avanços e expectativas a partir da promulgação 
da LDB nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). A investigação de cunho qual-
itativo se deu através de observações realizadas em uma escola de educação infantil do município 
de Riacho de Santana/RN e de questionários aplicados ao diretor e a uma professora de educação 
infantil. De acordo com a pesquisa realizada, os resultados evidenciam uma precariedade significante 
na estrutura física e organizacional da instituição que oferta a educação infantil, o que consequente-
mente ameaça o processo de ensino-aprendizagem e compromete o desenvolvimento de um ensino 
de qualidade nesta etapa da educação.
PALAVRAS - CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL; CRIANÇAS; ESPAÇO ESCOLAR. 

INTRODUÇÃO
Atualmente as discussões sobre a educação infantil, vem ganhando grande impulso, pois cada vez 
mais estudiosos e educadores discutem sobre a importância desta etapa escolar e buscam fatores que 
são determinantes para a qualidade deste  tipo ensino. Dentre eles, o espaço escolar tem sido aponta-
do como um determinante na qualidade da educação infantil.
Nessa perspectiva, pretendemos com este trabalho dar maior enfoque a importância dos espaços na 
educação infantil, tendo como objetivo geral da pesquisa, analisar de que maneira a estrutura física 
e a organização do espaço na educação Infantil contribui para o desenvolvimento da aprendizagem 
das crianças. Para isso, adotamos alguns eixos como: 1) conhecer o percurso histórico da educação 
infantil no Brasil; 2) analisar as leis que deram suporte para garantir os direitos às crianças de zero a 
seis anos; 3) perceber a importância da mediação pedagógica para a organização do espaço da sala de 
aula, e 4) analisar a importância dos espaços na educação infantil. Na tentativa de melhor discutir o 
tema, buscamos relacionar os dados obtidos com os estudos de alguns teóricos que abordam a qual-
idade do ensino nessas instituições a partir dos espaços físicos.
 
METODOLOGIA
O referido trabalho se deu através de uma pesquisa qualitativa, onde uti-
lizamos como instrumentos de coleta de dados a observação e questionári-
os para compreender e correlacionar os espaços existentes na escola campo de pesqui-
sa com o trabalho desenvolvido pelos pedagogos e as relações existentes no ambiente escolar. 

_______________________________
 Graduada em Pedagogia-UERN/Campus Avançado ProfªMaria Elisa de Albuquerque Maia, em 
2011.E-mail:amanda-kelly-10@hotmail.com
  Professora especialista do Departamento de Educação-DE-UERN/Campus Avançado ProfªMaria 
Elisa de Albuquerque Maia, Orientadora da monografia:O espaço na educação infantil: contribuições 
de uma estrutura física adequada e organizada para o desenvolvimento da aprendizagem das cri-
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Para a realização do estudo, utilizamos como campo de pesquisa uma escola municipal de educação 
infantil com faixa etária de dois a seis anos, da cidade de Riacho de Santana-RN. Nela foram feit-
as as observações e a aplicação de dois questionários, um direcionado ao diretor e o outro a uma 
professora. Esse questionário utilizado como uma análise documental foi escolhido como aspecto 
metodológico para compreendermos como é a estrutura da escola, como ela é organizada, e de que 
forma esses aspectos influenciam no processo de ensino-aprendizagem.
 Nos  referindo ao processo de observação foram analisados aspectos importantes tanto no 
forma física e estrutural como no organização dos ambientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente ao fazermos as observações, nos deparamos com um dos principais problemas enfren-
tados pela escola, a mesma funciona em duas casas alugadas próximas uma da outra, ou seja, a escola 
não tem seu próprio prédio, como afirma também o diretor em resposta a questão 3, a estrutura não 
oferece condições adequadas para o bem estar e o conforto das crianças. Devido esse aspecto as salas 
são pequenas, dificultando assim o desenvolvimento das atividades realizadas pelas crianças, pois 
“... espaços apertados inibem a expressão artística, enquanto os espaços suficientemente amplos fa-
vorecem a liberdade de expressão, nesse sentido, vale lembrar que os locais devem favorecer o andar, 
o correr e o brincar das crianças”. (BRASIL,1998, p. 110,v. 3). Esses espaços devem atender necessi-
dades e especificidades próprias das crianças. 
De acordo com a realidade da escola pesquisada, percebemos que o primeiro ponto que interfere 
no desenvolvimento do ensino-aprendizagem é justamente a estrutura física, ou seja, as escolas de 
educação infantil devem ser planejadas de acordo com as necessidades e especificidades das crianças. 
A estrutura da sala de aula se não planejada dessa forma, dificultará o trabalho desenvolvido pelo 
professor e consequentemente afetará também a aprendizagem das crianças. Quando perguntamos 
a professora como ela avaliava o espaço da sua sala de aula, ela responde vagamente que é precário. 
Embora esperando uma argumentação mais exata, podemos entender que o espaço da sala é inviavel-
mente satisfatório tanto para a professora quanto para as crianças, pois percebemos que por ser uma 
casa, esse espaço não foi planejado para atender um grupo de crianças, mas sim apenas uma família.
Assim, percebemos que a escola lócus da pesquisa não está correspondendo aos padrões de quali-
dade que deveriam ter em uma escola de educação infantil, pois sabemos que a estrutura física rel-
acionada aos espaços existentes é de fundamental importância no desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem, como afirma o diretor ao responder a questão 2, ele considera uma estrutura 
adequada muito importante para a promoção do desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos 
das crianças, e ressalta na questão 4, que mediante essa inadequação da estrutura física da escola na 
qual é diretor, ele sempre busca inovações e projetos que interfiram positivamente na qualidade do 
ensino e da aprendizagem.
Portanto, comprovamos que uma estrutura física inadequada realmente dificulta o trabalho dos pro-
fessores para atender as crianças de dois a seis anos de idade. E mesmo existindo o Pro Infância , o 
município no qual desenvolvemos a pesquisa não tem perspectivas de construção de uma creche 
padrão, permanecendo a educação infantil em casas alugadas.
CONCLUSÃO
Diante da pesquisa realizada e mediante as análises feitas no decorrer do trabalho a respeito da im-
portância do espaço escolar na educação infantil destacamos algumas considerações relevantes que 
contribuíram para uma melhor discussão, acreditando que os aspectos mostrados possam ter sidos 
refletidos para melhor compreender os espaços educacionais.
_______________________________
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Fica evidente que o espaço escolar contribui de maneira decisiva no processo de ensino-aprendizagem, 
pois é importante considerar a escola como um ambiente rico em aprendizagens e propício para o de-
senvolvimento. E para que isso aconteça é necessário um espaço adequado que possibilite as crianças 
vivenciar experiências diferenciadas que favoreça a ampliação de suas capacidades de aprender, de 
expressar seus sentimentos e pensamentos, construindo assim seus próprios conhecimentos.
Dessa forma, analisando os aspectos estruturais e organizacionais da escola lócus da pesquisa, 
percebemos que os mesmos, não contribuem para uma educação infantil de qualidade. Assim, é 
preciso repensar as práticas pedagógicas, administrativas e todas as dimensões que constituem a in-
fância, para priorizar um ensino que atenda as necessidades e especificidades das crianças.
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O OLHAR DOS EDUCADORES SOBRE O PROGRAMA DE CRIANÇA PETROBRAS/MOS-
SORÓ.

 Luzitana Saraiva de Oliveira
Gutemberg de Castro Praxedes

RESUMO: Este trabalho trata de uma análise do olhar dos educadores que atuaram no Programa de 
Criança Petrobras, durante os anos 2008 e 2009, sobre o próprio programa. A pesquisa surgiu a partir 
da nossa experiência como educadora no PCP. Ao refletir sobre o trabalho realizado no programa, 
começamos a estabelecer relações com o aprendizado durante a formação acadêmica inicial. Foram 
estabelecidos como objetivos específicos: caracterizar o trabalho realizado no Programa; identificar 
como os educadores entendem o trabalho com projetos e identificar a importância que os educa-
dores atribuem ao Programa. Para a coleta de dados foi utilizada como instrumentos uma escala de 
atitudes. Ao analisar os dados foi utilizadas uma abordagem  quantitativa. Foram utilizados como ref-
erenciais teóricos Antunes (2001), Dewey (2010), Nogueira (2008), Vizentin e Franco (2009). Con-
statamos que os educadores entendem que o trabalho com projetos auxiliam a construção do conhe-
cimento e a aprendizagem, sendo facilitados pela diversidade de formações dos educadores e pelas 
condições físicas do espaço; consideram que o Programa tem uma carga horária insuficiente para os 
seus objetivos, acreditam que a metodologia utilizada tem permitido a troca de conhecimentos entre 
os educadores e as crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho com projetos; Programa de criança petrobras; Espaço não escolar.

INTRODUÇÃO
A educação tende a se estender para outros espaços sociais, onde se propaguem e se produzam conhe-
cimentos, ainda que não sejam sistematizados da forma como acontece na escola, ou seja, os espaços 
não escolares de educação. Lugares onde, também, é possível desenvolver atividades educativas.
O objeto do trabalho que aqui se apresenta é o Programa de Criança Petrobras (PCP)/Mossoró. 
Neste estudo buscamos analisar o olhar dos educadores sobre o próprio programa, caracterizando o 
trabalho realizado, identificando como os educadores entendem o trabalho com projetos e identifi-
cando a importância atribuída ao PCP.A relevância da pesquisa está na possibilidade de contribuir 
para o fortalecimento do Programa, uma vez que é uma extensão da escola funcionando como um 
espaço de aprendizagem não formal, onde se desenvolvem diferentes tipos de saberes e se vivenciam 
inúmeras experiências que os educadores podem realizar com as crianças que frequentam o Progra-
ma. A principal característica do PCP é o trabalho com projetos, que favorece a superação da passiv-
idade da criança e do adolescente, possibilitando a construção de uma prática crítica e investigadora. 
METODOLOGIA 
Foi utilizado como instrumento para a coleta de dados uma escala de atitudes A escala foi composta 
de 10 questões. Em cada item procuramos construir sentenças relacionadas aos objetivos da pesqui-
sa. A escala foi aplicada com uma amostra de nove indivíduos, profissionais e estagiários que partic-
iparam do PCP entre os anos de 2008 e 2009. 
De acordo com Mattar (1997), a escala de Likert compreende uma série de afirmações onde os re-
spondentes são solicitados a informarem o grau de concordância ou discordância.
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. Para Gil (2008), as escalas de atitudes referem-se a um julgamento ou crença em relação a determi-
nada pessoa, fato ou objeto.
Richardson (2011) define itens a serem marcados pelos sujeitos da pesquisa, como: muito de acordo 
(MA); acordo (A); indeciso (I) e muito em desacordo (MD). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro item da escala de Likert procurou identificar como os educadores viam o trabalho com 
projetos. A sentença ficou assim: penso que o trabalho com projetos auxilia a construção do conhec-
imento. Os resultados apontaram que 89% dos educadores estão muito de acordo no sentido de que 
o trabalho com projetos auxilia a construção do conhecimento e aproximadamente 11% optaram 
por responder que estão em acordo. Podemos compreender com base em Nogueira (2008), que 
o trabalho com projetos auxilia na construção do conhecimento possibilitando o atendimento às 
diferentes formas de aprendizagem e auxilia no desenvolvimento de competências, autonomia, cria-
tividade, das relações interpessoais e do espírito de cooperação, bem como na facilidade de resolver 
problemas.
No segundo item da escala procuramos conhecer a opinião dos educadores, se o tempo destinado às 
atividades era compatível com os objetivos do Programa. Nessa parte pedimos que considerassem a 
seguinte frase: considero que a carga horária é suficiente para os objetivos propostos com as crianças 
pelo Programa. Aproximadamente 45% dos educadores consideram a carga horária das atividades 
desenvolvidas no PCP insuficiente, pois manifestaram isso com um em desacordo, enquanto aprox-
imadamente 22% ficaram indecisos quanto a esta questão; aproximadamente 11% optaram por mui-
to de acordo, acordo e muito em desacordo.
 No terceiro item da escala procuramos caracterizar, a partir da visão do educador, se a uti-
lização de projetos no PCP possibilitava a socialização de saberes entre os educadores. Para isso, pro-
pusemos a seguinte questão: entendo que a metodologia utilizada no projeto tem permitido a troca 
de conhecimentos entre os educadores. O resultado indica que 67% dos educadores estão muito de 
acordo que a metodologia utilizada no PCP permite a troca de conhecimento. Se considerarmos que 
aproximadamente 33% dos educadores escolheram que estão de acordo com esta frase, podemos 
avaliar como bastante positiva a percepção do trabalho com projetos no PCP.  Os educadores, ao 
se posicionarem, que o trabalho com projetos permite a troca de conhecimento entre eles e com os 
educandos, concordam com as ideias de Dewey (2010, p. 151), quando este propõe que a experiência 
não substitui o conhecimento. “A experiência é um meio para a aquisição do conhecimento.”.
 O item seguinte, o quarto, pedimos que analisassem a seguinte proposição: considero que 
a diversidade de formação dos educadores facilita o trabalho com projetos. As respostas revelaram 
que a diversidade de formação dos educadores contribui para o trabalho com projetos para 56% dos 
pesquisados, que se manifestaram em muito de acordo e para 33%, que estão em acordo. Aproxi-
madamente 11% demonstraram indecisão. Apesar da inexistência de uma justificativa para cada re-
sposta dada no quarto item, podemos levantar a possibilidade de que a troca de saberes envolvendo 
diversas áreas do conhecimento facilita e enriquece o trabalho com projetos. Nesse sentido, Vizentin 
e Franco (2009) esclarecem que a possibilidade de enfocar as diferentes áreas do conhecimento evita 
a fragmentação do conhecimento e propicia a construção de novos conceitos.
No quinto item buscamos identificar o entendimento dos educadores se as condições físicas do es-
paço exerciam alguma influência na aprendizagem. Para isso apresentamos a questão: acredito que 
o espaço físico do PCP favorece uma aprendizagem prazerosa. . De acordo com as respostas da-
das, 45% responderam muito de acordo, 44% disseram que estavam de acordo com a proposição e 
11% se mostram indecisos. Com base na nossa experiência no programa, pudemos constatar que as 
condições físicas e os recursos existentes no CEPE, onde funciona o PCP, tais como piscinas, sala de 
jogos, quadras esportivas, entre outras, exerce um fascínio muito grande nas crianças, coisas que não 
encontram nas escolas das quais são oriundas.
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 A sexta assertiva da escala propunha: creio que o trabalho com projetos possibilita uma aprendizagem 
tanto para os educadores quanto para as crianças. Analisando as respostas dadas constatamos que 
89% dos educadores responderam que estavam muito de acordo e 11% manifestaram-se de acordo.
Para o sétimo item da escala propusemos: acredito que o trabalho com projeto instiga a curiosidade 
e a pesquisa. Com esta questão procuramos detectar a importância que os educadores atribuem ao 
formato de trabalho do PCP. Constamos que 78% dos educadores escolherem em suas respostas 
muito de acordo e 22% de acordo. Os percentuais encontrados para esse item proposto, corrobora o 
que diz a literatura. Pois, segundo Antunes(2001), o trabalho com projetos permite a construção de 
estratégias e pesquisa pelo próprio educando.  
No oitavo item colocamos a seguinte frase: acredito que o trabalho com projetos tem sido um as-
sunto presente em debates e discussões nas escolas. Considerando que o trabalho com projetos não 
é um assunto novo no âmbito educacional, procuramos saber se há conhecimento dos educadores 
acerca do trabalho com projetos como pauta de discussões e atividades nas escolas. Os resultados 
obtidos revelaram que 22% dos educadores afirmaram estar muito de acordo com essa ideia; 33%  
responderam com um de acordo e aproximadamente 45% se mostraram indecisos quanto a esta 
questão.
 Para o nono item, construímos a seguinte afirmativa: acredito que o trabalho realizado no 
PCP proporciona as crianças um aprender e partilhar de diversas experiências. Para esta questão 
78% dos particapantes da pesquisa responderam que estão muito de acordo com essa afirmativa e 
22% afirmaram que estão em acordo.
 No último item da escala de Likert, procuramos identificar a importância atribuída ao pro-
grama a partir da seguinte frase: julgo que o trabalho realizado no PCP é importante na construção 
da autonomia das crianças. Percebemos que há uma concordância com essa afirmação, pois 67% 
responderam estar muito de acordo, 11% se manifestaram de acordo e 22% se mostraram indecisos. 
As respostam que estão em concordância com a construção da autonomia favorecida pelo trabalho 
com projetos prevalecem sobre a indecisão. Nesse sentido, Nogueira (2008), afirma que o trabalho 
com projetos é uma proposta para fazer com que o educando interaja em seu próprio processo de 
construção do conhecimento, sendo capaz de resolver problemas e desenvolver habilidades e com-
petências para a sua formação humana tornando construindo assim sua autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que a percepção dos educadores, sobre a proposta 
de trabalho realizada do PCP é positiva, tendo em vista que há um posicionamento muito próxi-
mo, entre eles em cada uma das questões propostas na escala. Os itens muito de acordo e de acordo 
apareceram como respostas em cinco questões (1,3,6,7 e 9). Apenas uma questão (a 2) da escala foi 
objeto de resposta para todos os itens. E duas questões (4 e 5) apresentam três itens como resposta.    
A partir da aplicação da escala, podemos considerar que os educadores do PCP entendem que o 
trabalho com projetos auxiliam a construção do conhecimento e a aprendizagem, sendo facilitados 
pela diversidade de formações dos educadores e pelas condições físicas do espaço; consideram que 
o Programa tem uma carga horária insuficiente para os seus objetivos, acreditam que a metodologia 
utilizada tem permitido a troca de conhecimentos entre os educadores e as crianças. 
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O PEDAGOGO NOS ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: A VISÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES 
DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN/CAMPUS CENTRAL

Paula Fernanda Paiva Fernandes - UERN 
Ms. Gutemberg de Castro Praxedes - UERN 

RESUMO: Este trabalho trata de analisar a visão dos alunos concluintes do curso de Pedagogia da 
UERN/Campus Central sobre a atuação do pedagogo nos espaços não escolares. A pesquisa teve 
como objetivo geral investigar a percepção dos alunos concluintes em relação à possibilidade de 
atuação em espaços não escolares. Como objetivos específicos foram considerados identificar se o 
formando, ao ingressar no curso, reconhecia a possibilidade de atuar em espaços diferentes da es-
cola; verificar se o currículo do curso de Pedagogia prepara o egresso para essa possibilidade de tra-
balho e identificar o interesse do concluinte por essa área. Considera-se esse tipo de pesquisa como 
um levantamento de dados, de acordo com a classificação de Diehl e Tatim (2004), com abordagem 
quantitativa, apesar de utilizar ferramentas da abordagem qualitativa. Foi utilizado como instru-
mento de pesquisa um questionário misto, aplicado com uma amostra dos concluintes do curso. Os 
referenciais teóricos utilizados foram Libâneo (2007) e Brandão (2006). Com os resultados obtidos 
contata-se que os concluintes não vislumbravam a possibilidade de trabalhar em um espaço não es-
colar quando iniciaram o curso; consideram que a formação não atende a possibilidade de trabalhar 
em um espaço não escolar; apontam que há lacunas no currículo do curso; sentem-se, de alguma 
maneira, atraídos pela perspectiva de exercer sua profissão em espaços não escolares e demonstrar-
am interesse em atuar em brinquedotecas e na área de recursos humanos.  
PALAVRAS-CHAVE: Atuação do pedagogo; Espaços não escolares; Formação do pedagogo.

INTRODUÇÃO
A partir de 2005, com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) o curso de 
Pedagogia busca qualificar profissionais para atuarem além da escola, nos espaços não escolares. 
Nesta perspectiva, o contexto social atual nos permite visualizar a atuação do Pedagogo em espaços 
diversificados, como por exemplo, hospitais, ONGs, em ações de promoção social, dentre outros, 
que objetivem a interação educativo-social dos indivíduos, desenvolvendo ações fora do âmbito for-
mal, que é a instituição escolar, possibilitando ao egresso atuar em diversos ambientes de trabalho. 
A partir da perspectiva descrita nos parágrafos anteriores este trabalho tem como objetivo geral, 
analisar a percepção dos alunos concluintes em relação à possibilidade de atuação em espaços não 
escolares. E com objetivos específicos, buscamos identificar se o formando, ao ingressar no curso, 
reconhecia a possibilidade de atuar em espaços diferentes da escola; verificar se o currículo do curso 
de Pedagogia prepara o egresso para essa possibilidade de trabalho e identificar o interesse do con-
cluinte por essa área.
METODOLOGIA
A investigação foi desenvolvida no campus central da UERN com a colaboração de alunos con-
cluintes do curso de Pedagogia. Aplicamos o instrumento de pesquisa com uma amostra que cor-
responde a 25% dos concluintes. Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário 
misto, distribuído durante as aulas e recolhido posteriormente. Foram entregues 20 questionári-
os, dos quais 13 foram devolvidos, o que representa um percentual de 65% do total distribuído.  
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Nesta pesquisa utilizamos uma abordagem de cunho tanto qualitativa quanto quantitativa, embora 
os aspectos quantitativos se sobreponham. 
Para a coleta de dados visitamos a turma em dias distintos para a aplicação do questionário, que 
foi distribuído no decorrer das aulas. Num primeiro momento, após a autorização do professor 
que estava em sala de aula, esclarecemos o objetivo da investigação e da aplicação do instrumento, 
após esta etapa orientamos que aqueles que desejassem participar, deveriam preencher o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas duas visitas as salas de aulas dos alunos con-
cluintes, contudo alguns não responderam e outros entregaram o questionário em outra ocasião, o 
que nos obrigou a retornar para o recolhimento do instrumento. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira pergunta do questionário buscou identificar as expectativas do aluno em relação aos 
espaços não escolares. Para isso elaboramos a seguinte questão: Ao iniciar o curso de Pedagogia, 
você vislumbrava a possibilidade de trabalhar em um espaço não escolar? Verificamos que a maioria 
dos concluintes (62%) ao iniciar o curso não enxergava essa possibilidade. Contudo, salientamos 
que os sujeitos da pesquisa ingressaram na academia no semestre letivo 2008.1, período posterior a 
reforma curricular do curso de Pedagogia da UERN, que inseriu, dentre outras coisas, o campo não 
escolar como possibilidade de atuação para o egresso. Todavia, sabemos que a base do curso de Ped-
agogia está firmada sobre a prática docente e o trabalho nas escolas, contudo, baseado em Brandão 
(2006) e Libâneo (2007), que defendem o pressuposto de que a educação ocorre nos mais diversos 
espaços e de modos diferentes, exigindo cada vez mais profissionais qualificados para atuarem fora 
do contexto escolar, constatamos que a relação Pedagogo-escola ainda é forte e presente entre aque-
les que procuram o curso como opção de formação profissional.
Na segunda questão solicitamos que indicassem se a formação proporcionada pelo curso atendia a 
possibilidade de trabalhar em um espaço não escolar. A maioria (62%) afirmou que o curso prepara 
o formando para atuar no espaço não escolar. Apesar disso, um percentual alto dos concluintes, 
38% considerou que a formação inicial da graduação, não atende a possibilidade de trabalhar em 
um espaço não escolar. Libâneo (2007) afirma que os espaços de atuação do Pedagogo podem ser 
muitos e configuram-se em três modalidades educacionais: a formal, na qual a ação é intencional, 
sistematizada e institucionalizada; a informal, na qual predominam as ações e influências exercidas 
pelo meio, que não são sistematizadas nem institucionalizadas e a não formal, que ocorre dentro 
das instituições educativas, porém, não institucionalizada e possui certo grau de sistematização e 
estruturação.
A terceira questão proposta buscou identificar a partir das sugestões dos alunos, soluções para su-
perar os obstáculos encontrados na formação inicial. Nesse sentido, questionamos os concluintes 
sobre: Que sugestões você apresentaria para melhorar a formação do Pedagogo que pretende tra-
balhar em espaços não escolares? Quatro sugestões foram apresentadas em maior número: a oferta 
de disciplinas relacionadas à temática; mais estágio; melhor definição sobre as funções e mais dis-
cussões sobre as perspectivas e possibilidades de atuação na área.
Para Brandão (2006, p. 43), na Grécia Antiga os Pedagogos não eram apenas escravos, pois naquela 
época o papel desempenhado pelo Pedagogo não era apenas o de condutor de crianças e/ou trans-
missor de saberes, na realidade ele era, de fato, um educador. Na quarta questão, perguntamos aos 
sujeitos da pesquisa: Você se sente atraído pela perspectiva de trabalhar em um espaço não escolar? 
A resposta mostrou que 77% dos concluintes desejariam por em prática os conhecimentos adquiri-
dos na academia em espaços não escolares, fugindo do habitual lócus de trabalho do Pedagogo. 
De acordo com Libâneo (2007), as mudanças que aconteceram na sociedade foram significativas, a 
ponto de transformar a concepção de que todo Pedagogo é professor e que a escola é o único espaço 
onde, de fato, o indivíduo constrói conhecimento, pois, a educação não é um processo exclusivo da 
escola, sendo ela também, um fenômeno cultural, construído pelos indivíduos através da interação 
social. 
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Na última questão do questionário elencamos nove espaços não escolares, para que os concluintes se 
tivessem a possibilidade de escolher onde atuar, escolhessem uma opção. Para 31% dos concluintes 
esse espaço seria uma brinquedoteca. A opção recursos humanos (consultoria/assessoria/treina-
mento/qualificação) obteve um percentual considerável de escolhas, 23% dos concluintes gostariam 
de trabalhar nessa área. A opção outros recebeu um percentual de 15%; a perspectiva de trabalhar 
em classes hospitalares foi manifestada por 8% dos pesquisados e também 8% se mostraram atraídos 
pela perspectiva de trabalhar com Educação Ambiental; outros dois espaços, divulgação cultural e 
reinserção social, presentes na lista, não foram escolhidos pelos concluintes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do currículo do curso de Pedagogia da UERN apontar para a possibilidade de formação para 
a atuação profissional nos espaços não escolares, constatamos que a vertente voltada para o espaço 
formal, que é a escola, ainda é muito forte, presente e dominante do decorrer da graduação. Porém, 
o concluinte do curso de Pedagogia está cada vez mais atraído pela perspectiva de trabalhar em um 
espaço não escolar. Os resultados obtidos mostram que há uma motivação em trabalhar em um local 
diferente da escola.
Apesar desta pesquisa não ter considerado a perspectiva de comparar o trabalho entre um espaço 
escolar e um não escolar, os resultados sugerem que as dificuldades e a crise pela qual passa a escola 
contribuem para o interesse, a curiosidade e a possibilidade de atuação em um ambiente não for-
mal de educação.  Há a necessidade da Universidade e principalmente dos meios de comunicação 
trabalhar, informando melhor aos que pretendem ingressar na academia sobre as perspectivas, as 
possibilidades e campos de atuação do Pedagogo enfatizando que este profissional está apto a desen-
volver trabalhos relacionados à educação, no sentido amplo, em diversos espaços.
 Um número expressivo de concluintes considera o currículo do curso com lacunas que afe-
tam de forma direta a prática do Pedagogo no espaço não escolar, sugerindo modificações na sua 
estrutura. Dessa forma, acreditamos que este trabalho trará contribuições significativas para futuras 
discussões sobre a grade curricular e as modificações que poderão acontecer.
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O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO  A DISTÂNCIA PARA OS  DOCENTES  DA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO UERN.

Maria Margarett da Silva-UERN
Regina Santos Yuong-UERN

RESUMO:  Este trabalho tem  como objetivo  apresentar o resultado da pesquisa realizada no curso 
de  Especialização em Educação na qual investigamos o Significado que os Professores da Faculdade 
de Educação  –  FE/UERN, atribuem a Educação a  Distância  –  EAD.  Na pesquisa utilizamos o 
método exploratório cuja abordagem se caracteriza como qualitativa/quantitativa, como mecanismo 
para coleta das  informações aplicamos  um questionário constituído de perguntas abertas  e fecha-
das.  Os resultados obtidos na pesquisa desmistificaram os mitos difundidos irrefletidamente que 
há rejeição por parte dos professores a educação a distância. Na análise dos dados detectamos pou-
cos indícios de oposição a esta modalidade de ensino. Evidenciou-se que a maioria dos professores 
reconhece a importância da educação a distância para a sociedade, no sentindo da mesma propo 
rcionar oportunidade a grande parte  da população que não tiveram condições para dar continui-
dade aos estudos, A respeito do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação  – TIC, a análise 
aponta que os professores vem incorporado o uso na própria formação através da participação em 
cursos a distância e ao mesmo tempo inserindo as ferramentas na prática pedagógica nas aulas 
presenciais e orientações acadêmicas.

PALAVRAS CHAVE: Educação a Distância; Tecnologias TIC; Ensino.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa foi desenvolvida como trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Edu-
cação, campo temático Ensino e Currículo,  realizado nos anos de  2011 a 2012, na Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte-UERN.Optamos como objeto de  estudo a educação a distância  
–  EAD, uma proposta de ensino diferente do presencial que vem modificando o cenário educacion-
al, através da proposta de universalização do ensino, que tem como ferramenta o uso dos recursos 
tecnológicos.A educação a  distância vem crescendo exponencialmente e  à medida que se expande 
aumenta a preocupação entre os educadores em relação ao modo como estão sendo ofertados os 
cursos e o tipo de profissionais que estão sendo formados. Diante disso,  cresce o receio que a edu-
cação seja mercantilizada.  Segundo Neto (2008) tais fatores têm gerando desconfiança e reforçado 
as resistências a esse modelo de educação.Partindo desses pressupostos resolvemos investigar  o 
Significado  da Educação a Distância para  os  Professores da Faculdade de Educação-UERN.  O  
tema  proposto  está vinculada a experiência profissional como secretária do Núcleo de Educação a 
Distância  –NEAD/UERN.
No acompanhamento da rotina administrativa do  núcleo observamos que havia pouco envolvi-
mento dos professores da instituição nas  ações relacionadas a EAD. A partir destas inquietações 
elaboramos outros objetivos: identificar se existe conhecimento dos professores acerca da EAD no 
âmbito da UERN,investigar a  importância atribuída pelos professores a EAD e verificar o nível de 
interesse dos professores pela EAD.

_______________________________
Licenciada em Pedagogia-UERN, Campus Central. E-mail: margarett.margarett@gmail.com.
2Professora Mestra da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-
UERN/Campus Central. Orientadora da Monografia. E-mail: regina.uern@gmail.com.
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A partir do estudo teórico-metodológico da pesquisa aludida  organizamos  o trabalho na seguinte 
estrutura:  definição de  educação  no sentido  amplo,  conceituação de educação a distância e  pano-
rama  histórico,  a história da EAD na UERN,  análises dos resultados e considerações finais.
METODOLOGIA
Para  atingirmos os objetivos propostos  aplicamos um questionário, com   vinte e cinco (25)  profes-
sores,  o  instrumento utilizado  continha perguntas abertas e fechadas, o mesmo  foi dividido  em dois 
blocos de perguntas: a primeira  parte  destinada para traçar  o perfil dos participantes,  constituída 
de sete (7) questões e a  segunda  composta de dez (10)  questões,referentes a Educação a Distância.  
Dos vinte e cinco (25) questionários distribuídos retornaram 16 um percentual de 39%. De acordo 
com Lakatos (2007)  um número considerável tendo em vista que a literatura aponta como desvan-
tagem quando se utiliza esse mecanismo para coleta de dados a pequena quant idade devolvida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise descrita a seguir foi construída a partir dos dados da pesquisa, obtidos pelo re-
torno dos questionários preenchidos pelo s professores da Faculdade de Educação 
-UERN. Essa atividade foi realizada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. 
Os dados obtidos  evidenciaram  que num contexto 16 participantes (82%) é aberto a modalidade 
de educação a distância, 6% posicionaram-se contra a essa inovação, 6% mantiveram-se neutro e 6% 
não conhece o assunto detalhadamente.Para que pudéssemos analisar os significados atribuídos pe-
los professores a EAD, relacionamos as justificativas apresentada em três categorias: Grupo A visão 
ampla e Grupo B visão restrita e Grupo C- Outros.
No grupo  A nove (09) professores um percentual de 56% do grupo pesquisado compreende a modal-
idade de  educação a distância como uma oportunidade de acesso ao conhecimento, e quatro (04) 
que representa 25% como ferramenta de inclusão.Insere-se na visão deste grupo a proposta principal 
da EAD,  o direito do acesso ao conhecimento, abordado por Carneiro (2010), Demo (2006) também 
contido no artigo 80 da LDB que respalda esta modalidade de ensino em todos os níveis de ensino 
independente da instituição ser pública ou privada.No grupo  B apenas dois (02) dos professores que 
representa 13% dos participantes da pesquisa, parecem demonstrar uma postura um tanto conserva-
dora em relação ao ensino mediado por tecnologias, quando mencionam na justificativa da pergunta 
que os recursos tecnológicos devem ter uma única finalidade, subsidiar nas aulas presenciais.  Evi-
dencia-se nesta resposta um dos desafios citados por Neto (2008) o didático -pedagógico enfrentado 
pelos professores que consiste em encontrar formas de ensinar e aprender de acordo com as necessi-
dades das pessoas, das organizações e sociedade contemporânea. No Grupo C-  Outros, tivemos  neste 
grupo  os  professores  que se mantiveram neutrosem relação ao assunto, ou seja, preferiram não opinar. 
Durante o  processo de investigação, foram suscitados outros questionamentos:  a participação destes 
professores em cursos  a distância; o uso dos recursos tecnológicos,participação nas atividades do 
Núcleo de Educação a Distância –NEAD e interesse pela EAD.Quanto à participação destes pro-
fessores em cursos a distância, o resultado da pesquisa constatou constatado que eles não somente 
aderiram a EAD,  mas tem agregado a vida pessoal e profissional.  No que diz respeito aos recursos 
tecnológicos  nos cursos a distância, quanto nas aulas presenciais, evidencio-se o uso do mesmo es-
pecificamente do computador.
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Em relação  ao  envolvimento nas atividades do Núcleo de Educação a Distância, nesta questão com-
provou-se o pouco envolvimento dos professores  respondentes quatorzes (14) representando 88%  
nunca participaram  de ações no NEAD, justificado, sobretudo  pela falta de conhecimento, seguida 
da falta de oportunidade, tempo e curso específico na área.  Porém cabe resaltar que nas questões 
seguintes os professores expuseram  o interesse em participar para  ampliar o leque de oportunidade 
de ensino aprendizagem e também apropriar -se de ferramentas para auxiliar no ensino presencial.
CONCLUSÃO
Baseado na análise realizada, referente aos dados coletados, conclui-se que  não  há uma grande 
rejeição por parte dos professores a educação a  distância. Na análise existem poucos indícios de 
oposição. Evidenciou-se que a maioria dos professores reconhece a importância da educação a dis-
tância para a sociedade, no sentindo da mesma ter por objetivo atender a grande parcela da popu-
lação que não tive condições para dar continuidade aos estudos, por diversos motivos: a distancia 
dos centros acadêmicos e pelo excesso de trabalho.A respeito  da EAD e  do uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação  –  TIC, a análise aponta que os professores vem inco rporado na própria 
formação através da participação em cursos a distância e ao mesmo tempo inserindo as ferramentas 
na prática pedagógica nas aulas presenciais e orientações acadêmicas. Concernente  do envolvimento 
nas ações do NEAD  constatou-se  a pretensão dos professores em participar. Quanto a ausência nas 
ações realizada os participantes atribuíram a falta de conhecimento, oportunidade e cursos específi-
cos na área.
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 APROXIMAÇÕES ENTRE A LITERATURA E A MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA COM 
CRIANÇAS EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Tatyanna Sonnally Oliveira de Brito- UERN 
Maria Auxiliadora Alves Costa- UERN 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo desenvolver a comunicação oral, escrita e pictórica de 
crianças em processo de alfabetização, nas aulas de matemática, utilizando como recurso a literatura 
infantil aliada à resolução de problemas. Trata-se de uma pesquisa empírica, realizada em uma sala 
de 1º ano do ensino fundamental na qual a pesquisadora vivenciou uma experiência docente. A tur-
ma era composta por vinte e cinco crianças de faixa etária entre seis e sete anos de idade, de uma es-
cola da rede estadual de ensino, na cidade de Mossoró/RN. O referencial teórico envolveu discussões 
em torno dos temas: comunicação nas aulas de matemática (Smole e Diniz, 2001); língua materna e 
linguagem matemática; (Machado 2001); alfabetização e alfabetização matemática (Ferreiro 2001); 
(Danyluk 1998); literatura infantil (Smole e Diniz, 1998, 2001) e (Bettelheim, 1992) e resolução de 
problemas (Smole e Diniz; Rabelo, 2002). Em relação à metodologia, foram selecionados um conto e 
um filme infantil e, a partir deles foram propostas situações problemas, para que as crianças resolves-
sem e comunicassem seus achados, utilizando a linguagem oral, escrita e pictórica. Os resultados nos 
indicaram que a literatura infantil, aliada à resolução de problemas, se constitui um importante re-
curso nas aulas de matemática. As crianças têm oportunidade de desenvolverem o raciocínio lógico e 
tornarem-se mais criativas e comunicativas, desenvolvendo noções de espaço, localização, contagem 
e números.Tratando-se da experiência docente, foi possível também avaliar nossa prática docente, 
revendo planejamentos, seleção de atividades e conteúdos a serem propostos de forma a facilitar a 
compreensão da linguagem matemática para as crianças. 

PALAVRAS-CHAVE:  literatura infantil - linguagem matemática – resolução de problemas

INTRODUÇÃO 
A comunicação no âmbito escolar, sempre esteve aliada a áreas curriculares que se utilizam da língua 
materna, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. As aulas de matemática caracterizavam-se 
pela ausência de comunicação entre professores e alunos. A prática dos professores fundamentada 
na reprodução de fórmulas, métodos e regras, reforçava a ideia de que a aprendizagem era um ato 
mecânico. 
Estudos apontam que a comunicação é uma importante ferramenta na promoção da aprendizagem. 
Segundo Smole e Diniz, 2001, a comunicação em sala de aula permite que os alunos troquem infor-
mações, revejam conceitos, conheçam diferentes opiniões, associem melhor o que está sendo ensina-
do, já que tem a oportunidade de dialogarem sobre determinado assunto. 
Para as autoras a oralidade, a escrita e as representações pictóricas são recursos da comunicação que 
devem estar presentes em todas as áreas do conhecimento, não sendo diferente com a matemática. 
Dessa forma, a literatura infantil e a resolução de problemas são recursos que podem ser aproveitados 
pelos professores para desenvolver a comunicação matemática entre as crianças. 
Essa abordagem nos foi apresentada na disciplina Leitura, Escrita e Resolução de Problemas em 
Matemática, ministrada na Faculdade de Educação no 7º período do Curso de Pedagogia. O tempo 
da disciplina coincidiu também com uma experiência de alfabetização de crianças em nosso estágio 
não-obrigatório  como bolsista do Estado do RN. 
_______________________________
 Graduada em Pedagogia – Faculdade de Educação UERN/Campus Central. E-mail: tatyanaflor10@
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Nesse mesmo período do curso, tivemos o Laboratório de Monografia – atividade curricular voltada 
a construção do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC sob a forma de monografia. 
Nossa inquietação partiu da seguinte questão: como promover a comunicação nas aulas de matemáti-
ca com crianças em processo de alfabetização? Isso seria possível na nossa sala de aula? A que resulta-
dos chegaríamos?

METODOLOGIA
                 A parte empírica da pesquisa foi realizada a partir do planejamento de duas aulas que foram 
desenvolvidas com as crianças, no mês de outubro de 2011. Selecionamos o conto infantil: o lobo e 
a sete cabritinhas e o filme: os três porquinhos e um bebê. Trabalhamos a resolução de problemas 
envolvendo cada um deles, conforme exemplos que seguem: Vamos relembrar quantas cabritinhas 
há na história? Represente através de numerais. Quantos personagens aparecem na história incluindo 
o lobo? Represente de forma escrita. A mamãe cabrita precisou de uma tesoura, uma agulha, e uma 
linha, para ajudar a salvar suas filhinhas. De quantos objetos ela precisou? Represente-os. Quantos 
são os personagens principais do filme? Represente através de numerais. Você conseguiu identificar 
quantos grupos de animais há no filme? Quais são eles? As casas dos porquinhos eram feitas de dif-
erentes materiais. Quais são eles? E quantas são as casas? As casas dos porquinhos eram numeradas? 
Quais os números que aparecem nelas? 
          Registramos as produções das crianças e analisamos suas falas, escritas e representações pictóri-
cas.  Fotografamos os trabalhos expostos em sala de aula e os momentos de suas produções e real-
ização das atividades.  

           As imagens abaixo expressam em parte, o que aconteceu em sala de aula, quando nos propo-
mos a trabalhar a literatura infantil aliada a resolução de problemas. No que se refere ao ensino de 
matemática particularmente, nossa tarefa era tratá-la como uma linguagem. Nosso propósito era o 
de realizar atividades que promovessem a interação, a comunicação por meio da produção oral, es-
crita e pictórica dos alunos de forma criativa e prazerosa, que permitisse aos mesmos se comunicar 
matematicamente.   

    Figura 1: Atividade de resolução de problemas   Figura 2: Registro em forma de desenho

_______________________________
 Trata-se de uma experiência docente realizada em uma escola estadual, durante um período deter-
minado, com um contrato de trabalho assinado pela 12ª DIRED - Diretoria Regional de Educação 
– com a anuência da UERN.
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Figura 3: Momentos em que as crianças estão em sala de aula participando das atividades

A noção de problema comporta a ideia de novidade, de algo nunca feito, de algo ainda não com-
preendido (SMOLE e DINIZ, 2000, p.13). Com base nessa concepção de problema, objetivamos com 
as atividades propostas, despertar a curiosidade e atenção dos alunos, os incentivando a buscar es-
tratégias próprias de resolução dos problemas, os ajudando também a ganhar autonomia no processo 
de aprendizagem. 
As análises das produções das crianças nos fizeram perceber que a literatura infantil e a resolução 
de problemas nas aulas de matemática são recursos que facilitam a aprendizagem da linguagem 
matemática com crianças em processo de alfabetização. Em seus registros, principalmente na forma 
de representações pictóricas, foi possível perceber as noções construídas pelas crianças em relação à 
localização, espaço e figuras geométricas. As escritas das crianças revelam que muitas já dominam a 
escrita convencional dos números e a ideia de contagem. No desenvolvimento das atividades orais se 
puderam observar explicações lógicas do tipo: as cabritinhas eram sete, mas no desenho aparecem 
cinco porque duas estão atrás da porta, retratando o que ocorrera na própria história. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa proposta de ensino além de desenvolver, a oralidade, a escrita, as representações pictóricas 
como formas de comunicação em sala de aula nos possibilitou compreender e analisar melhor as 
particularidades dos nossos alunos em relação à aprendizagem da matemática. 
Os resultados foram satisfatórios tendo em vista que ocorreu a comunicação nas aulas de matemáti-
ca, bem como nossos alunos passaram a se expressar e a se comunicar com mais facilidade, sem tim-
idez, em todas as aulas independentes das disciplinas e dos conteúdos que estavam sendo propostos. 
Concluímos que, independente de conteúdo, ou disciplina, o professor é o principal responsável por 
um ensino de qualidade, e no ensino de matemática não é diferente. Serviu para reconhecer que, a 
aproximação da literatura com a resolução de problemas nas aulas de matemática pode facilitar a 
tarefa de educar e alfabetizar matematicamente, as nossas crianças.
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RESUMO

Este trabalho propõe uma reflexão acerca do processo de avaliação do ensino-aprendizagem no Cur-
so de Pedagogia do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque - CAMEAM, da Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Sendo um recorte da pesquisa monográfica (QUE-
IROS, 2010) visa-se, aqui, compreender o processo de avaliação vivenciado pelos aprendizes durante 
a formação inicial, em especial, no ano de 2009. Utiliza-se como aporte teórico, os estudos de Luckesi 
(2002), Hoffman (2001), Queiros (2010), dentre outros. A partir das vozes dos aprendizes se percebe 
como é feita a avaliação do conhecimento adquirido ao longo do Curso através de questionário e 
analise de dados. Observa-se, ainda, que esse processo avaliativo apresenta bastante influência no 
funcionamento do Curso no que concerne a sua função formadora, além de contribuir para uma re-
flexão sobre da formação inicial e a prática docente em relação a avaliação numa construção conjunta 
pela busca da qualidade da formação do pedagogo no referido curso. 

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZES; AVALIAÇÃO; ENSINO-APRENDIZAGEM;

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente texto é um recorte dos resultados de uma pesquisa monográfica realizada no Curso de 
Pedagogia do Campus Avançado Profª Maria Eliza de Albuquerque Maia – CAMEAM, da Univer-
sidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, visando a uma avaliação do processo de ensi-
no-aprendizagem (QUEIROS, 2010). As respostas, aqui, analisadas são fruto de um questionário 
aplicado pelos professores do Departamento de Educação no semestre 2009.2, com o objetivo de 
avaliar o referido Curso. Todavia, o banco de dados foi desvelado por nós a fim de conhecer de fato 
o que dizem os protagonistas do Curso, aprendizes advindos do 2º, 4º, 6º e 8º períodos, num total de 
133 entrevistados, ainda que parte dessas respostas tenham sido vagas e, portanto, também analisa-
das na pesquisa.
Conhecendo essas vozes, identifica-se as dificuldades enfrentadas por eles diante da avaliação e como 
isso influencia na qualidade da formação inicial, provocando uma reflexão sobre a prática avaliativa 
da aprendizagem.
A discussão pretende estimular o debate de um tema relevante para o meio acadêmico, e para todos 
os sujeitos envolvidos, a fim de promover melhorias na formação inicial do pedagogo, considerando 
a voz dos próprios protagonistas frente às práticas docentes e os conceitos sobre a avaliação.
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AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM E AS POLÍTICAS AVALIATIVAS DO CURSO 
DE PEDAGOGIA DO CAMEAM/UERN

Ainda que os estudos sobre a avaliação nunca se esgotem, percebe-se a necessidade de que, antes de 
qualquer mudança no processo avaliativo, é necessária uma mudança de postura de todos os envolv-
idos com a educação (QUEIROS, 2010), para que haja de fato uma qualidade na formação inicial e, 
consequentemente, a continuidade nesse processo de constituição dos saberes. 
A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com a ideia dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos é o que está instituído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- LDBEN 9394/96. Esta avaliação resulta de um acompanhamento diário, reflexivo, transparente, 
entre docente e aluno, a fim de que haja interação. Nota-se aí um incentivo para que se cumpram as 
exigências pelo menos ao nível de legislação. 
Nesse sentido, buscando a compreensão do processo avaliativo do ensino-aprendizagem, procuramos 
conceitos que pudessem nortear o entendimento acerca desse processo significativo, que envolve va-
lores e interação entre o docente e o aprendiz, onde ambos precisam caminhar juntos durante todo 
o processo para se chegar à aprendizagem. Assim, deparamo-nos com uma diversidade de opiniões, 
uma vez que a nossa ideia congrega do significado de avaliação advindo do Projeto Político Ped-
agógico  vigente, que traz à tona a mediação do professor como base desse processo.

•	 Formativo,	diagnóstico,	mediador	e	contínuo,	considerando	o	preceito	
da co-avaliação; 
•	 Estar	em	consonância	com	as	estratégias	didáticas	da	aprendizagem.	
•	 Permitir	a	reflexão	sobre	a	prática	pedagógica	cotidiana,	de	maneira	à	
regular e auto-regular as ações docentes, e contribuir para a redefinição das 
estratégias metodológicas. 
•	 Acontecer	numa	perspectiva	meta-reflexiva	permitindo,	assim,	a	per-
cepção, por parte do professor e do aluno, do processo de construção do 
conhecimento. 

 o entendimento avaliativo como ação necessária ao conhecimento para que de fato aconteçam às 
relações de saber, é relevante mencionar a mediação nesse processo em que se avalia o conhecimento 
adquirido (ou não) pelo aprendiz do Curso, onde a figura do professor entra em cena com as práticas 
avaliativas. Nesse sentido, o PPP, documento oficial que rege o Curso não é suficiente para reafirmar 
o processo de avaliação como algo precioso para a formação, para tanto compartilhamos dos estudos 
de Luckesi (2002, p. 81): “A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão 
do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 
satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem”. 
Avaliar, no entanto se concretiza em oferecer possibilidades de aprendizagem. Mediar saberes e mo-
bilizar o ensino para que professores e alunos estejam por um único objetivo, o de aprender e não 
somente elencar notas e/ou valores por determinados instrumentos de avaliação. 
NAS VOZES DOS APRENDIZES
Avaliar o Curso de uma Universidade pelos seus próprios aprendizes é dar aos mesmos o direito de 
voz, o direito de promover discussões e buscar a qualidade do ensino-aprendizagem (QUEIROS, 
2010). A ideia de saber as necessidades, os desafios e os anseios é evidenciar a democracia e quando 
estamos falando do ensino superior se torna ainda mais relevante, pois é uma formação para atuar na 
formação de outros sujeitos. E como responsáveis pela promoção da educação, o processo avaliativo 
parte evidentemente daqueles que estão sendo protagonistas seja qual for o espaço educativo. 
_______________________________
 Todos os resultados da pesquisa (QUEIROS, 2010) estão disponíveis no banco de produções do GE-
PPE, no CAMEAM/UERN, o qual está vinculada a pesquisa e através do site: http://geppecameam-
uern.blogspot.com.br/
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Não se pode falar em avaliação sem elencar os instrumentos avaliativos mais citados pelos aprendizes 
da pesquisa, sendo esses: seminários com 56% das respostas, seguido da prova escrita com 30% e ar-
tigos com 14%, entre muitos outros mencionados . Os instrumentos são apenas parte desse processo, 
entretanto mediados pela prática do professor. Os desafios também são pertinentes para nos fazer 
refletir, quando questionados sobre eles os aprendizes apontaram com 37% o acúmulo de tarefas 
como o principal problema enfrentado, causando certa perca de qualidade, entre muito outros que 
foram citados.
E para demonstrar a compreensão de avaliação que os aprendizes da pesquisa tiveram nesse período 
de 2009, seguem algumas vozes sobre o questionamento quando se perguntou que era avaliar.
Episódios 01 – 

“[...] acompanhar, medir e sistematizar os conhecimentos do aprendizado.” 
(Aluno do 6º período). 

“[...] avaliar é o ato de medir conhecimentos, considerando o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento do aluno.” (Aluno do 8º período).

Percebe-se que os aprendizes ainda dizem em suas falas que avaliar seria detectar os pontos positivos 
e ou negativos do conhecimento. Essa compreensão aparece como se avaliação fosse um instrumento 
classificatório, que não considera os aspectos qualitativos, é o que dizem os aprendizes em relação 
à concepção de avaliar durante a análise das respostas contidas no questionário, em que 38% con-
sideraram a avaliação como uma “medição do conhecimento”, não compatível com as concepções já 
referidas por Luckesi (2002), o PPP (2009) e por Hoffmann (2000), quando afirma ser a avaliação 
uma “reflexão transformada em ação, não podendo ser estática nem ter caráter sensitivo e classifi-
catório”. 
A autora ainda propõe para a realização da avaliação, na perspectiva de construção, o que não foi 
citado pelos aprendizes. É importante perceber também que um número considerável de aprendizes 
não soube responder o que era avaliar, sendo esses 29% dos que aderiram ao questionário. 
 Com esses resultados é impossível não se inquietar diante da avaliação, do ensino e da aprendizagem. 
Pensar sobre esse trio é pensar a própria formação para poder formar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Diante dos resultados já expostos anteriormente, é possível se perceber que ainda existe cer-
to distanciamento entre a prática do ensino que é aplicada e a aquisição da aprendizagem pelos 
aprendizes do Curso (QUEIROS, 2010). 
Uma reflexão acerca do processo avaliativo do ensino-aprendizagem é algo necessário à qualidade do 
conhecimento e a aquisição do saber, porém delicada, pois se está discutindo sobre práticas docentes, 
instrumentos e aprendizes, base do fazer pedagógico. 
Portanto, tal processo ao viés do ensino superior diante da pesquisa aqui descrita, exige um novo re-
torno a sala de aula, de um novo olhar pedagógico, enfim, de uma nova visão daquilo que se pode faz-
er para facilitar que o conhecimento chegue de maneira mais eficiente àquele que é e se faz também 
aprendiz, o aluno.
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RESUMO: Este trabalho baseia-se em experiências vivenciadas no Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à docência – PIBID – promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN. Para fundamentar este trabalho as professoras do Ensino Fundamental I responderam um 
questionário, já que nosso objetivo consistiu em analisar a ótica das professoras em relação ao perfil 
profissional que possuem. A pesquisa foi dividida em dois momentos: no primeiro ocorreu um estu-
do teórico fundamentado em Freire (1996), Imbernón (2002) e no documento oficial do Mistério da 
Educação e Cultura (MEC), intitulado Referenciais para formação de Professores (1999); no segundo 
momento, fizemos a aplicação de um questionário com duas professoras do Ensino Fundamental I, de 
uma Escola da rede Estadual de Ensino de Mossoró-RN. Após esses procedimentos finalizamos com 
uma análise e interpretação dos dados, relacionando com os teóricos estudados. Tais procedimentos 
revelaram que a formação continuada é um elemento importantíssimo para o profissional docente, 
uma vez que essa vai proporcionar - lhe certas habilidades necessárias a prática e que esse processo 
deve ser contínuo, pois o cenário da educação sempre movimenta-se. Por isso, compreendemos que 
investigar o campo da formação do pedagogo impõe para nós reflexões que nos possibilitam enten-
dermos qual o perfil dos profissionais docentes que estão em exercício e qual a sua contribuição para 
que as escolas possam realizar com êxito o seu papel social de educar para a cidadania. 
PALAVRAS-CHAVE: Reflexão; Docência; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO 

O professor no exercício de sua prática docente acaba por desenvolver diversas competências. Atual-
mente, ele não é só aquele que deve transmitir um conteúdo, mas proporcionar meios para que seu 
aluno mude sua realidade e possa intervir na sociedade, assim contribuindo para o desenvolvimento 
da criticidade e preparando-o para a vida social e o mundo do trabalho.    
Assim compreendido, o professor que estuda e problematiza sua prática continuamente visualiza 
caminhos que o auxiliarão no desenvolvimento das habilidades e capacidades necessárias para seu 
exercício em sala de aula. Sabemos que os objetivos da educação mudaram, pois não se resume so-
mente a transmissão de conteúdos, como afirma Freire: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”. (1996, p.47). 
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Sabendo das novas exigências em relação ao ensino, acreditamos que não há como o pedagogo man-
ter-se inflexível no exercício docente. Imbernón (2002) ressalta que a profissão do docente acaba por 
desempenhar outras funções: “[...] motivação, luta contra a exclusão social, participação, animação 
de grupos, relações com estruturas sociais, com a comunidade. E é claro que tudo isso requer uma 
nova formação: inicial e permanente”. (2002, p. 14). 
Diante da discussão anterior, concluímos que elaborar um estudo focando o perfil do profissional 
docente faz-se necessário para compreendermos a importância da formação continuada desse profis-
sional e as funções que caracterizam a profissão do pedagogo. Evidenciou-se para nós que a formação 
inicial é insuficiente para dar conta das demandas educacionais na escola, instituição que tem como 
grande desafio a função social de educar e formar cidadãos.   
                 METODOLOGIA
A partir das discussões realizadas nas reuniões de estudo do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) elaboramos um questionário que foi aplicado com duas professoras 
do Ensino Fundamental I de uma escola estadual de Mossoró/RN, supervisoras bolsistas do PIBID, 
nossa intenção foi identificar o perfil docente das professoras e estabelecer aproximação com a leitu-
ra da área de formação profissional docente. Nessa perspectiva a discussão que tecemos neste texto 
discute o resultado da investigação realizada, focando o perfil do profissional docente e o seu papel 
social como educador. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
É no espaço escolar que a educação ocorre de forma intencional e planejada, e é nesse espaço que 
o profissional docente está inserido com sua atuação ligada diretamente ao processo de ensino e 
aprendizagem. A prática em sala de aula é fundamental para que a função social da escola se efetive, 
pois é o profissional docente o responsável por mediar de forma significativa à aprendizagem dos 
alunos.
Assim, o papel do professor não pode resumir-se a oferecer uma educação intencional e planejada, 
pois a educação formal deve desenvolver as capacidades necessárias para formar um cidadão que 
compreende a realidade e atua sobre ela, pois a educação segundo Freire (1996, p. 98) “[...] é uma 
forma de intervenção no mundo.” E como o docente também é responsável por formar esse cidadão, 
a sua formação também torna-se decisiva no processo de ensino e aprendizagem, o que não significa 
dizer que quando a criança, jovem ou adulto não conseguem ter uma aprendizagem significativa isso 
foi determinado pela ação do professor, esse resultado de certa forma está condicionado ao papel do 
professor, mas não determinado por ele, pois outros fatores políticos, econômicos e sociais intervém 
nesse processo. 
Logo, para confirmar essa idéia de que a formação do professor é importante, mas não é o único fator 
responsável pela aprendizagem, nos reportamos ao documento oficial do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) intitulado Referenciais para formação de Professores (1999 p.27) o mesmo nos diz 
que “Embora reconhecendo que é um dos mais importantes, não se pode tomar a formação profis-
sional como fator único para o sucesso das aprendizagens que cabe a escola garantir.” 
Com a realização do questionário foi possível concluirmos que a atuação das pedagogas entrevistadas 
não se resume a sala de aula, pois as mesmas participam de reuniões na escola de pais e mestres, da 
elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e acreditam que a formação continuada é muito 
importante, elas são professoras supervisoras do subprojeto de pedagogia do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. 
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Um outro elemento importante é a reflexão que as professoras estabelecem em sua prática docente,  
isso constitui-se  num ponto importantíssimo, pois  o professor ao estabelecer a reflexão crítica na sua 
atuação é capaz de reavaliar o seu papel na educação, de aperfeiçoar a sua prática pedagógica e assim 
criar meios que facilitem a aprendizagem dos alunos, pois como afirma Paulo Freire “È pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (1996, p. 39).
CONCLUSÃO 
De acordo com o questionário e com a leitura de teóricos como Freire (1996), Imbernón (2002) e 
o documento oficial do Ministério da Educação e Cultura (MEC) intitulado Referenciais para for-
mação de Professores (1999), constatamos que a formação do docente assume um papel importante 
na forma como esse profissional atua e no êxito ou não da aprendizagem dos alunos, mas que esse 
não é o único fator que influencia no sucesso escolar e que a profissão do professor não se restringe 
a sua atuação em sala de aula. 
  A Formação permanente do professor é de extrema importância para a prática do profissional 
docente, uma vez que a mesma vai servir de subsídio para desenvolver no professor a competência de 
perceber a necessária “inovação educativa” (IMBERNÓN) (2002). Assim entendido, defendemos que 
o professor precisa ser sempre presente na instituição escolar; estar sempre em processo de avaliação 
de sua prática; pensar estratégias metodológicas para que auxiliem na aprendizagem dos alunos; e 
estar atento as adaptações necessárias do conteúdo ao contexto que esse será aplicado.  
Não podemos deixar de mencionar que um elemento importante tanto no processo de reflexão críti-
ca, como no da formação continuada é atentar para o “inacabamento do ser humano” (FREIRE, 
1996), ora se somos seres inacabados precisamos está sempre em processo de desenvolvimento, isso 
constitui um dos pilares da formação permanente.  
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo discutir a importância do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) na construção da identidade escolar, por meio da participação coletiva. Este trabalho foi elab-
orado a partir de pesquisa bibliográfica e de campo vinculado a uma abordagem teórico e prática 
que nos proporcionou subsídios acerca das questões que norteiam a construção e a participação 
coletiva na elaboração do PPP.  Nesse processo, percebemos que por ser um documento de extrema 
importância para a instituição escolar, deve ser construído com seriedade e compromisso, pois além 
de nortear o rumo educacional da escola também traz segurança. Logo é fundamental a participação 
de toda a comunidade e seus representantes legais, locais e municipais, pois somente assim os pais 
podem perceber-se comprometidos com a escola e a educação de seus filhos e os educadores com a 
prática de ensino-aprendizagem. Dessa forma se constitui e fortalece a identidade escolar.

PALAVRAS-CHAVE: projeto político pedagógico; identidade escolar; participação coletiva.

INTRODUÇÃO
  O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância do Projeto Político Pedagógi-
co (PPP) na construção da identidade escolar, por meio da participação coletiva. Este trabalho foi 
elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e de campo vinculado a uma abordagem teórico e prática 
que nos proporcionou subsídios acerca das questões que norteiam o PPP, sua construção e a partic-
ipação coletiva no espaço escolar.  Nesse processo, percebemos que por ser um documento de ex-
trema importância para a instituição escolar, deve ser construído com seriedade e compromisso, pois 
além de nortear o rumo educacional da escola também traz segurança. 

METODOLOGIA
Expandimos a reflexão aqui apresentada com base em experiências vivenciadas durante o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência (PIBID), em duas escolas estaduais da cidade de 
Mossoró/RN e uma pesquisa bibliográfica, sendo Gadotti (1994), Vasconcelos (2004) e Veiga (2004) 
alguns dos autores que fundamentaram as discussões, tornando possível a criação deste texto. Sob a 
perspectiva desses autores, o Projeto Político Pedagógico deve ser um instrumento de renovação e 
transformação da realidade escolar.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Após as discussões ficou evidente que o Projeto Político Pedagógico possui a função de romper o 
isolamento dos diferentes segmentos da escola, primando pela participação coletiva e efetiva de 
alunos, pais, funcionários e comunidade, não só na sua elaboração, mas, constantemente, na ob-
servação crítica do cotidiano escolar. 
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.  Assim concretiza-se a identidade da escola. Ainda por meio da reflexão feita, percebemos que a 
construção do Projeto Político-Pedagógico não é uma ação simples implica diversos enfrentamentos 
pessoais e coletivos, sendo fundamental para o sucesso do processo uma equipe articuladora forte e 
embasada teoricamente, mas que não se considere detentora/dona do saber. 

CONCLUSÕES
Dessa forma além de nos dar subsídios para repensar o Projeto Político Pedagógico (PPP), nos fez 
refletir sobre o envolvimento de toda a escola e seus segmentos no processo de construção, revital-
ização e organização do trabalho. Percebemos assim que é fundamental a participação de toda a 
comunidade e seus representantes legais, locais e municipais, pois somente assim os pais poderão 
comprometer-se com a escola e a educação de seus filhos, e os educadores com a prática de ensi-
no-aprendizagem e a escola em seu todo. Dessa forma  constituindo e fortalecendo a identidade 
escolar.
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RESUMO
Este trabalho relata a contribuição do Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) para 
a formação do aluno-bolsista que se inicia na pedagogia. A nossa pesquisa é com base empírica, pois 
a maior parte realiza-se nas vivências, em práticas escolares, é também documental e bibliográfica, 
pois fizemos apreciação dos documentos do Prova Brasil e dos PCN´s. Quanto ao aporte teórico 
elencamos GADOTI (2006) e FREIRE (2000), esses autores afirmam a relevância de se aprimorar o 
conhecimento e a pesquisa escolar como forma de tornar o educador também um investigador da 
práxis escolar de seus alunos. No processo de desenvolvimento do Programa criam-se oportunidades 
de produção de materiais para avaliações do nível de conhecimento escolar de leitura, escrita e nu-
meralização. Além disso, são socializadas estratégias didáticas e efetivam-se  intervenções no espaço 
escolar com as devidas orientações da equipe coordenadora do trabalho. Constatamos que por meio 
das ações do Programa o aluno-bolsista vivencia um pouco da práxis exercida nas escolas parceiras e 
também troca experiências acerca dos seus saberes acadêmicos com as professoras-bolsistas. 

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS ESCOLARES; PROVA BRASIL; TROCA DE EXPERIÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

Este trabalho vem sendo articulado a partir da experiência como bolsista do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES. Sendo desenvolvido junto às alunas bolsistas da Faculdade de 
Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FE/UERN, coordenado por profes-
sores da FE juntamente com professores supervisores de duas escolas públicas de Mossoró/ RN.   
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Este trabalho é fruto da experiência como Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência – PIBID. Realizado com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal 
de Nível Superior – CAPES, portanto agradecemos ao órgão financiador CAPES, sem o qual este não 
seria possível, também agradecemos a FE/UERN e as duas escolas vinculadas ao Programa.
  Alunas da graduação em Pedagogia, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte FE/UERN. Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
– PIBID, Programa mantido pela CAPES.
  Professora Ms. da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande Norte – FE/
UERN, e coordenadora de área do PIBID- CAPES. 
  Orientadora. Professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. Doutora em Psicologia da Educação no Programa de Estudos de Pós-Graduados da PUC-SP. 
Coordenadora de Área de Gestão de Processos Educacionais do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID-CAPES. 
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O programa objetiva desenvolver pesquisa nas escolas quanto à questão da leitura, escrita e numeral-
ização, pois as escolas escolhidas e vinculadas são justamente as que apresentarão maior dificuldade 
quanto e estes parâmetros, que foram evidenciados pela Provinha e Prova Brasil, IDEB (2008). Assim 
o programa que deu subsídio aos alunos bolsistas, e demais professores vinculados, à oportunidade 
de construir o conhecimento e trocar experiências, produzindo assim um novo fazer pedagógico, que 
dá suporte ao repensar da função pedagógica da escola e da universidade através da construção de 
instrumentos de pesquisa, tais como: questionários com os alunos que evidenciaram o perfil destes; 
questionários com os pais, alunos e professores, que possibilitaram conhecer a comunidade escolar, 
e as avaliações diagnósticas que demonstraram o nível escolar de cada ano de ensino nas habilidades 
de leitura escrita e numeralização.
 Ainda trabalhamos com oficinas nas escolas para a revitalização de seus PPP´s (Projetos Políticos 
Pedagógicos). Assim é evidente a contribuição do PIBID tanto na formação de novos educadores 
como no aprimoramento dos educadores em exercício da profissão.

METODOLOGIA

A nossa pesquisa é com base empírica, pois a maior parte do trabalho realizou-se no contexto da sala 
de aula, é também documental e bibliográfica, pois além dos documentos do Prova Brasil e os PCN´s. 
Invocamos ainda autores tais como GADOTI (2006) e FREIRE (2000) que afirmam a relevância de 
se aprimorar o conhecimento e a pesquisa escolar como forma de tornar o educador também um 
investigador da práxis escolar e de seus alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O PIBID, ainda em andamento, tem contribuído para a formação dos alunos-bolsistas no que con-
cerne a relação teoria-prática e na aproximação da escola com a universidade, promovendo aos 
alunos uma troca de saberes, como também de investigação de práticas e planejamento escolar, que 
findam por produzir conhecimentos:

Para Paulo Freire, o conhecimento é construído de forma integradora e interativa. Não é algo pronto a 
ser apenas “apropriado” ou “socializado”, como sustenta a pedagogia de conteúdos. Por isso, essa peda-
gogia sustenta, até hoje, a necessidade da memorização. Conhecer é descobrir e construir e não copiar. 
Na busca do conhecimento, Paulo Freire aproxima o estético, o epistemológico e o social, para ele é 
preciso reinventar um conhecimento que tenha “feições de beleza”. (GADOTTI, 2006, p. 76).

Nesse direcionamento, percebemos que o programa possibilita organizar e reinventar 
o conhecimento no seio da própria experiência, de aproximação da escola e universi-
dade e da teoria e prática. No decorrer das atividades do programa houve as reuniões in-
ternas com o grupo de bolsistas, também foram especificados os objetivos do Programa e 
os encaminhamentos para as ações de docência e de pesquisa em duas escolas vinculadas.  
De acordo com Freire (2000, p. 32) “[...] faz parte da natureza humana da prática docente a in-
dagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se 
perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”. O programa possibilita aos alunos-bol-
sistas a oportunidade de realizar pesquisas e vivenciar práticas docentes, como também produzir 
materiais a partir dessas.
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O trabalho de investigação faz emergir o conhecimento da realidade das escolas, do que verdadeira-
mente acontece em seu interior, mostra as fragilidades e os meios como a escola conquista seu obje-
tivo. É exatamente a formação do professor pesquisador, que faz surgir o inovações relacionadas com 
estratégias de ensino aprendizagem.
 O objetivo do PIBID, consiste em ir além de proporcionar a aproximação da escola com a univer-
sidade, também visa, contribuir na melhoria do ensino aprendizagem das crianças das escolas vin-
culadas. O Programa proporciona, no decorrer das vivências de situações práticas o confronto com 
os saberes teóricos ressignificando assim, o contexto da formação inicial e continuada e estratégias 
didáticas adequadas ao ensino da leitura, escrita e numeralização. Sendo assim, os bolsistas podem 
comprovar seus conhecimentos prévios acerca da docência e construir novos saberes na prática ped-
agógica, assim compreendido podemos ressaltar que:

A docência é uma profissão que se aprende desde que se entra na escola pela primeira vez, através 
da observação do comportamento dos professores. O aluno, quando chega ao processo de formação 
inicial, leva não somente seus conhecimentos prévios sobre a prática docente, como também uma epis-
temologia, da qual irá utilizar-se para construir seus conhecimentos sobre sua profissão. (MOSSORÓ, 
2007, p.23).

 O Programa também foi importante para os alunos-bolsistas nas questões que permeiam a planeja-
mento escolar. Durante a construção de instrumentos usados para conhecer o nível de aprendizagem 
dos alunos das séries iniciais, houve o estudo de vários teóricos, estudamos como são formados os 
instrumentos de avaliação nacional, a Prova Brasil, como também houve uma leitura mais detalhada 
dos PCN’s de língua Portuguesa e matemática. E a partir destes podemos construir os nossos instru-
mentos.
Constatamos que a aproximação do campo de atuação do trabalho do pedagogo, bem como a ligação 
escola-universidade proporcionou aos alunos-bolsistas uma vivência no campo de atuação. A pro-
dução de instrumentos investigativos possibilitou ao aluno a oportunidade de ser um investigador da 
prática educativa. Sendo um dos objetivos da formação, que os alunos vivenciem a pesquisa durante 
o curso, o PIBID possibilita aos alunos-bolsistas não só a aproximação com o campo de atuação 
como também colabora para a construção de um perfil de educadores pesquisadores.

CONCLUSÃO

Concluímos por fim que o papel do PIBID na formação inicial do educador traz contribuição a am-
bas as partes, possibilitando novas vivências aos bolsistas como também permite que as escolas  refli-
tam suas ações educativas, articulando e produzindo novas formas de ensino aprendizagem através 
da pesquisa de levantamento do dados, que evidencia o perfil da escola e dos alunos. O PIBID tem 
sido de muita relevância na formação dos bolsistas, pois possibilita não somente uma aproximação 
maior com o campo docente, mas permite que o aluno adentre a pesquisa acerca das práticas ped-
agógicas educacionais, do saber/fazer que esta em movimento, facilitando que o aluno-bolsista con-
heça questões do cotidiano escolar.
Por fim o contato Universidade/Escola se configura num viés onde os licenciandos têm inúmeras 
oportunidades de aprendizados a respeito de seu campo de atuação profissional. A trajetória que 
esta sendo trilhada a partir desse Programa só tem a fortalecer a relação com o saber e o saber/fazer 
docente.
Assim o papel do PIBID na formação continuada dos profissionais da educação deixa evidente que o 
fazer pedagógico é renovável, que o aprender é um processo construtivo que evolui, por isso mesmo, 
em constante movimento.
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A pesquisa, nesse contexto, traz novas propostas de práticas possibilitando até mesmo a reflexão dos 
novos conceitos educacionais sobre instrumentos didáticos pedagógicos e tecnológicos, que auxiliam 
no ensino aprendizagem. Portanto, percebemos que o PIBID possibilita ao aluno poder vivenciar a 
escola, e diante disso a produzir seu próprio conhecimento escolar.  
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RESUMO: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é um dos programas 
formativos que estabelece o contato direto com o graduando à escola, e em si com os professores 
em exercício efetivo de trabalho. No que tange a este trabalho, temos como objetivo apresentar as 
experiências parciais vivenciadas no contexto do PIBID/Pedagogia/CAP/UERN que favorece a re-
alização de práticas educativas concretas, pelo graduando. Nesta ocasião nos utilizamos de alguns 
autores que tratam da importância do graduando em práticas concernentes à formação de sua iden-
tidade pedagógica, tais como: PIMENTA, LIMA (2008); TARDIF (2002), e etc; bem como nas etapas 
realizadas através de projetos interdisciplinares que se respaldaram em temáticas como o lúdico, as 
tecnologias, a leitura, bem como nos projetos interdisciplinares que concerniram na alfabetização, 
no desenvolver de oficinas pedagógicas para os professores, e ainda na própria rotina da escola, tais 
como na reunião de pais e mestres, escolha do livro didático e etc. Participar de tais atividades per-
mitiram reflexões sobre pontos significativos, como tais na evidência da realização de práticas ino-
vadoras e na aprendizagem repercutida nas oficinas pedagógicas e ademais nos processos de gestão 
escolar. Enfim, a participação integral do bolsista do PIBID na rotina da escola representa um fator 
preponderante para a formação do graduando em pedagogia, pelo fato de estar possibilitando o con-
hecer, o sentir, as decisões tomadas em situações mais concretas e em longo prazo, permitindo que 
este possam, com mais rigor, refletir gradativamente sobre sua prática.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Prática Pedagógica; Formação Docente.

JUSTIFICATIVA
A qualificação dos g precipuamente, os saberes práticos trazidos pela experiência educacional; uma 
vez que, para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional constituem 
os alicerces de sua competência (TARDIF 2005). A academia que prima pela qualificação do grad-
uando deve possibilitar ao aluno confrontar a teoria versada entre as quatro paredes com a prática 
escolar, não somente durante os estágios, sendo que estes são insuficientes para a aquisição desses 
saberes práticos, mas durante toda licenciatura seja através de programas formativos ou de cursos de 
extensão. 
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  Coordenadora de Área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), sub-
projeto de Pedagogia do Campus Avançado de Patu/RN, da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), email: suelisilva.17@hotmail.com
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A delimitação da temática do corrente trabalho partiu das inquietações, como graduandos do curso 
de pedagogia e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, em 
fazer uma reflexão sobre as experiências vivenciadas no contexto do PIBID/Pedagogia/CAP/UERN 
que favoreceram o crescimento prático e o aperfeiçoamento da formação inicial, com reflexões con-
juntas dos saberes acadêmico-teóricos com as situações e as questões suscitadas no cotidiano esco-
lar. Na universidade, o pedagogo apenas está iniciando o itinerário que irá permiti-lo chegar a ser 
um professor, já que se espera que esse espaço lhe forneça subsídios para uma atuação profissional 
com qualidade e êxito; até porque o fazer docente se constrói num movimento dialético, coletivo e 
integrado ao que se ensina na universidade articulado com as escolas e seus projetos. Justamente, 
por acreditar que é necessário existir esse elo entre teoria e prática para a construção da identidade 
pedagógica, foi que se escolheu a temática desse trabalho, a fim de balancear por meio de reflexões a 
contribuição trazida pelo PIBID para a formação do graduando em pedagogia.  

OBJETIVOS
Apresentar as experiências vivenciadas no contexto do PIBID/Pedagogia/CAP/UERN, que enri-
queceram a formação do bolsista, na medida em que propiciou relacionar o versado na universidade 
com as práticas educativas na Escola Estadual João Godeiro, parceira da formação do licenciado, 
confrontando teoria e prática num processo dialético e reflexivo; concomitantemente, visa trazer 
uma discussão das práticas experienciadas à luz da literatura pesquisada.

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido alicerçado nas experiências sucedidas no PIBID que em síntese rev-
elam-se na participação colaborativa dos graduandos em atividades de caráter diversificado, tais 
como: oficinas de jogos educativos, novas tecnologias; projetos interdisciplinares de temáticas varia-
das, como leitura, lúdico e ainda os projetos interdisciplinares voltados para as datas comemorativas, 
como cultura popular dos 100 anos Luiz Gonzaga, as quais foram primordiais para o crescimento 
pedagógico do graduando, já que são esses saberes da prática educativa que auxiliarão na sua futura 
profissionalização. O texto também se respaldou em alguns autores que tratam da importância do 
graduando em práticas concernentes à formação de sua identidade pedagógica, tais como: PIMEN-
TA, LIMA (2008), TARDIF (2002), dentre outros.      

RESULTADOS:
A participação nas atividades educativas da escola representou uma gama considerável de conhec-
imento sobre a diversidade cultural que pertence a esse espaço. A forma pela qual a escola mantém 
suas atividades busca contribuir para a aprendizagem do aluno de uma forma que contemple as 
diversas manifestações da cultura e com isso a formação das capacidades que o aluno tem. Dentro 
dos projetos culturais desenvolvidos para a comemoração dos 100 anos Luiz Gonzaga foi possível 
evidenciar o comportamento artístico que cada um tem, quanto à música, à poesia, à paródia etc.. No 
que concerne à participação nas atividades da professora supervisora, essas nos permitiram conhecer 
as práticas inerentes a sua experiência profissional, que somente é adquirida a partir do exercício 
docente que ocorre no cotidiano do seu trabalho, as quais Tardif (2002, p.48-49) denominou de 
“conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente 
e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos”. O contato dos graduandos com 
os professores em experiência possibilita a melhoria do aprendizado e o estímulo para se interessar 
(ou não) pela docência. 
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Os projetos interdisciplinares desenvolvidos nas diversas temáticas propostas foram de resposta às 
necessidades que a escola mantém, como foi o caso da leitura, escrita e ainda as necessidades, ou mel-
hor, exigência social, que foi o projeto com as novas tecnologias que visou à utilização dos recursos 
audiovisuais e dos computadores disponíveis na escola. Embora existam insuficiências quanto ao en-
sino e demais vivências a serem explicitadas, ainda coexistem as práticas de observação que caracter-
iza um elemento imprescindível para que a teoria e a prática (re) afirmem nossa escolha pela docên-
cia, uma vez que a observação em aspecto colaborativo possibilita ao graduando uma aprendizagem 
mais sólida. Por fim, a participação na rotina da escola sistematiza o estabelecimento de uma relação 
mais agradável na obtenção das informações e saberes necessários para que se rompam, comple-
mentem e instaurem práticas que possibilitem uma melhor aprendizagem. Conhecer as partes e suas 
composições faz-nos entender melhor as particularidades, necessidades e preferências dos alunos 
quanto às atividades a serem trabalhadas.

CONCLUSÃO
Ensinar é uma profissão árdua, exige-se uma compreensão básica da formação humana e integral do 
conhecimento disposto para a aprendizagem dos alunos, pois a rotina da sala de aula necessita de 
múltiplos saberes, pois não advém de uma única fonte, mas de várias e de diferentes momentos da 
vida.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é um campo distinto do estágio 
supervisionado, pelo fato de possibilitar ao graduando uma aprendizagem empírica em longo prazo. 
As atividades desenvolvidas no subprojeto de pedagogia estão revelando para o graduando a partici-
pação em atividades múltiplas, em outras palavras, em práticas inovadoras que procuram responder 
às necessidades educacionais e sociais que consequentemente contribuem para o desenvolvimento de 
saberes para a formação do futuro professor. 
Entende-se que há muito a se descobrir, pois as experiências em si, em regime de colaboração com 
as professores supervisoras mantém insuficiências para serem sanadas com práticas e saberes que 
rompam certos paradigmas e que intrinsecamente se torne parte da escola na ausência do Programa. 
Ademais se torne em experiências renovadas que marquem a formação continuada dos professores, 
pois os saberes experienciais “é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, 
o do nosso inconcluso assumido” (FREIRE, 1996, p.58).
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A éTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO DE HOJE
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RESUMO: O trabalho investigativo “A ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, é parte dos 
resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e 
possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o aprender” , 2011-2012. Objetiva subsidiar re-
flexões acerca da identidade do pedagogo de hoje e da importância da ética na formação inicial do 
pedagogo. O artigo é de cunho bibliográfico, documental e de campo. Os sujeitos da pesquisa foram 
alunos (as) do sétimo período do curso de Pedagogia, que responderam um questionário estrutura-
do, cujos dados foram analisados de forma descritiva. Fundamenta-se na pesquisa qualitativa. Como 
referencial teórico básico: a) Guzza (2011), Rios (2001) e Severino (2011) sobre a dimensão ética; b) 
Freire (1996), sobre a prática do ensinar-aprender; c) Tardif (2002) com a discussão dos saberes do-
centes; d) Legislação educacional, em especial a resolução 01/2006 que institui as Diretrizes e Bases 
do Curso de Pedagogia. Organizado em dois tópicos: a) da construção da imagem do “ser” pedagogo 
hoje; b) revela a necessidade de que a ética se configure como discussão necessária nos cursos de 
Pedagogia. Configura-se numa pesquisa relevante por contribuir principalmente para a construção 
da identidade profissional docente ao desvendar que a ética é categoria imprescindível na formação 
do pedagogo de hoje. Expõe como um principais resultados reflexões para que a ética se constitua em 
disciplina, pelo menos optativa nos cursos de Pedagogia.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA; FORMAÇÃO INICIAL; PEDAGOGO.

INTRODUÇÃO

O artigo “A ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, é parte dos resultados da pesquisa PIBIC/
UERN “O acontecer da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos arranjos 
entre o ensinar e o aprender”, 2011-2012.  
Além do referencial básico estudado no decorrer da pesquisa PIBIC/UERN, foram elencados para 
esta fase: a) Guzza (2011), Rios (2001) e Severino (2011) sobre a dimensão ética na formação de pro-
fessores; b) Freire (1996), sobre a prática do ensinar-aprender; c) Tardif (2002) com a discussão dos 
saberes docentes; d) Legislação educacional, em especial a resolução 01/2006 que institui as Diretriz-
es e Bases do Curso de Pedagogia. 
O artigo foi organizado em dois tópicos: a) da construção da imagem do “ser” pedagogo hoje; b) 
revela a necessidade de que a ética se configure como discussão necessária nos cursos de Pedagogia. 
Pôde-se constatar que hoje o pedagogo assumiu novos papéis na sociedade, o que reconfigurou sua 
formação nos campos do legal e da formação inicial. 
_______________________________
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  Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. 
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  Tendo como coordenadora geral a professora Ms.Sheyla Fontenele, do departamento de Educação, 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros.
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E que, entretanto, essa formação não contempla alguns saberes necessários à profissionalização 
complexa e ainda indefinida deste profissional, tais como a dimensão ética, presente nos discursos, 
mas inexistente, inclusive, na transversalidade, conforme denunciam os(as)  alunos (as) do curso. 
Configura-se numa pesquisa relevante por contribuir principalmente para a construção da iden-
tidade profissional docente ao desvendar que a ética é categoria imprescindível na formação do 
pedagogo de hoje.
Foram elencados como objetivos: a) Geral: subsidiar reflexões acerca da identidade do pedagogo de 
hoje e da importância da ética na formação inicial do pedagogo; b) Específicos: 1. Refletir acerca da 
construção da imagem da condição do “ser” pedagogo no hoje; 2. Identificar a necessidade premente 
de discussões realmente intencionais nos cursos de Pedagogia sobre a dimensão ética da formação 
do pedagogo.

METODOLOGIA

A metodologia é de caráter qualitativo, de cunho bibliográfico, documental (consulta de legislação 
sobre a formação do pedagogo) e de campo. No campo foi utilizado um questionário estruturado 
com 16 (dezesseis) questões abertas, aplicado 04 (quatro) (as) alunos (as) do curso de Pedagogia do 
CAMEAM, do 7º (sétimo) período, o que corresponde a pouco mais de 10% do universo da classe, 
ou seja, 37 (trinta e sete) alunos (as). O critério de escolha dos sujeitos da pesquisa relaciona-se à que 
estes (as) alunos (as) já percorreram mais de 75% da matriz curricular do novo curso.
A pesquisa atende as normas éticas da Resolução n.° 196/96, de 10 de outubro de 1996.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. DOS PRINCIPAIS RESULTADOS

a) Conceito de pedagogo: Ser pedagogo no hoje é profissão desafiadora em detrimento do surgi-
mento dos novos campos de trabalho. De acordo com Freire (1996) a prática de ensinar-aprender é 
uma experiência totalizadora, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e éti-
ca, comprometida com a decência e a seriedade; b) O que se precisa para ser um pedagogo: ter mais 
do que a sua licenciatura para atuar. Ele necessitará ter conhecimentos que efetivem a possibilidade 
de uma prática educativa compromissada, e ser capaz de responder eticamente à função social que 
lhe cabe; c) Papel e função social: compreender que está na essência de sua prática o compromisso 
com a inclusão social pelo conhecimento. E as relações humanas deverão funcionar como elos no 
cumprimento desta função por meio da ética; d) Dos saberes éticos: Os (as) alunos (as) denunciaram 
que a discussão ética está “fora” da formação do pedagogo, o que promove uma práxis descontextu-
alizada de humanização, e para que serve um conhecimento desumanizado?

2. DAS PRINCIPAIS DISCUSSÕES
No bloco I foi trazida a discussão sobre o que significa “ser pedagogo no hoje” em que se pôde refletir 
que vivemos numa sociedade influenciada por uma economia capitalista, em que o consumo exige 
do ser humano capacidades e competências focadas na competição, na luta para alcançar melhores 
postos no mercado de trabalho, em que “ter” é o “discurso da hora”. Esse modelo repercute numa so-
ciedade excludente, egoísta em que as relações sociais terminam por configurar-se como necessidade 
de últimos planos, em que valores como o respeito e a honestidade são por vezes desprestigiados. A 
prioridade são as relações comerciais e neste sentido o humano se constrói. Cavalcante (2000) assi-
nala que o mundo pós moderno é marcado pelo descompromisso com a vida, pois a felicidade pode 
ser “comprada”. 
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No campo profissional, o pedagogo, assim como nas demais profissões enfrenta constantes exigên-
cias, e tem sofrido a influência da sociedade do consumo diretamente no seu trabalho e na con-
strução de sua identidade. As novas exigências se fazem presentes e identificadas nas Diretrizes Cur-
riculares Nacionais do atual Curso de Pedagogia (Resolução n.º 01, de 2006) que delineia que este 
profissional deve estar preparado para lidar com a docência, a pesquisa, a extensão, a gestão escolar 
e os contextos ainda não consolidados do profissional nos espaços não escolares. 
As exigências para esse profissional se ampliaram, por outro lado, a formação não “deu conta do 
recado” de forjar profissionais que realmente realizassem na prática o exercício do “fazer boas aulas”.
No bloco II, destacamos a “A dimensão ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, que se inicia 
por discutir por intermédio de Tardif (2002) que o pedagogo de hoje necessita de uma formação que 
contemple diferentes campos do saber (saberes disciplinares, curriculares e experienciais). 
Destacou-se que é preocupante que deixemos embutido no campo do “experiencial” os saberes rel-
acionados à formação ética. 
Os alunos (as) trouxeram fundamentalmente nas 16 (dezesseis) questões: a) Dados sobre vincu-
lação com o curso (identificação); b) Sobre as concepções de ética; b) E a ética na formação inicial. 
Percebeu-se dos relatos: a confusão entre os conceitos de ética e moral, a elucidação de que o curso 
não possui nenhuma disciplina de ética, que o tema não tem sido sequer tratado na transversalidade 
(ou falta de percepção de sua existência). Constatou-se que menos ainda existem discussões sobre a 
necessidade ou não de um código de ética. Finalmente, eles (as) não têm clareza sobre o que significa 
uma conduta ética profissional.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa propiciou compreender três aspectos fundamentais: a) a formação do pedagogo está em 
fase de construção, novos campos se abriram e os cursos de Pedagogia necessitam se adaptar a esta 
transformação; b) a discussão ética, os saberes éticos constituem-se em “patinho feio” da formação 
de pedagogos, é “urgente” revisar currículos; c) Finalmente, é preciso construir uma compreensão 
acerca da necessidade da manutenção da disciplina de ética nos cursos de formação de professores, 
em especial, nos cursos de Pedagogia. 
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A INFLUÊNCIA DA CIBERCULTURA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL DO CUR-
SO DE PEDAGOGIA DA UERN: DIAGNÓSTICOS E PERSPECTIVAS

Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro - UERN 
Jônatas Andrade  de Oliveira 
 
RESUMO: Como se situam os professores e alunos do Curso de Pedagogia da UERN no contexto 
da cibercultura? De quais redes sociais participam e com quais fins? Que saberes e que fazeres são 
necessários para que os professores criem atos de currículo que incorporem as tecnologias digitais 
no processo formativo? Qual o potencial do Curso de Pedagogia da UERN para a inserção do ambi-
ente virtual de aprendizagem no processo formativo? A partir dessas interrogações sistemáticas, este 
projeto de pesquisa propõe-se a analisar os usos que professores e alunos do Curso de Pedagogia da 
UERN fazem dos ciberespaços em seu cotidiano de aprendizagem e nas comunicações não formais. 
Parte-se da constatação segundo a qual as atividades formativas estabelecidas no atual currículo de 
Pedagogia demandam práticas interdisciplinares e horários de discussões que extrapolam o período 
normal de aulas. Tal necessidade indica a importância de inserir outras formas de mediação e con-
strução de conhecimento. Incorpora-se, neste estudo, a proposição segundo a qual pensar a atuação/
formação no contexto da cibercultura é condição indispensável para a criação de atos de currículo 
que incorporem a relação simbiótica entre o social, o cultural e as novas tecnologias da informação 
e comunicação. A investigação prevê as etapas seguintes: na primeira, será feito um estudo do refer-
encial teórico sobre o contexto das novas tecnologias da informação e comunicação e seus impactos 
nos processos formativos. A 2ª etapa consiste no mapeamento dos usos que os docentes da Facul-
dade de Educação fazem dos ciberespaços em seu cotidiano de aprendizagem e nas comunicações 
não formais, bem como do uso, por alunos, das tecnologias digitais. A 3ª etapa prevê o mapeamento 
do ambiente online da página dos professores da Faculdade de Educação e a 4ª etapa consiste na 
análise do potencial de criação de atos de currículo que venham favorecer a aprendizagem através 
de ambientes virtuais de aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Cibercultura; Formação de Professores; Atos de Currículo

 INTRODUÇÃO
O Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte implantou o seu novo cur-
rículo em 2007.1, atendendo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
do Pedagogo (MEC, 2006), a qual amplia significativamente o campo de atuação desse profissional 
atendendo a necessidade dos espaços escolares e não escolares que demandem o trabalho pedagógi-
co. Com um quadro de 45 (quarenta e cinco) professores efetivos e 15 (quinze) professores substi-
tutos atuando, a Faculdade de Educação atende a aproximadamente 480 graduandos de Pedagogia 
por ano e ainda, as demais licenciaturas da UERN, referentes ao ensino das disciplinas pedagógicas.
 As atividades formativas estabelecidas no atual currículo de Pedagogia demandam necessariamente 
práticas interdisciplinares e horários de discussões coletivas que extrapolam o período normal de 
aulas. Tal necessidade, conforme constatado em pesquisa realizada por Ribeiro; Oliveira; Maia (2011) 
tem se configurado inoperante, principalmente no turno noturno, apontando para a necessidade 
de inserir outras formas de discussão, mediação, problematização e construção de conhecimento.  
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Além dessa necessidade constatada em pesquisa, pensar essa atuação/formação no contexto da ci-
bercultura, ou seja, da “cultura contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais em 
rede nas esferas do ciberespaço e das cidades (SANTOS, 2011, p. 5), é condição indispensável para a 
criação de atos de currículo (MACEDO apud SANTOS, 2005) que incorporem a relação simbiótica 
entre o social, cultural e as novas tecnologias da informação e comunicação (NTCI).
Esse cenário nos instiga a pensar sobre como se situam os professores e alunos do Curso de Pedago-
gia da UERN no contexto da cibercultura? De quais redes sociais participam e com quais fins? Que 
saberes e que fazeres são necessários para que os professores criem atos de currículo que incorporem 
as tecnologias digitais no processo formativo? Qual o potencial apresentado pelos professores e 
alunos do Curso de Pedagogia da UERN para a inserção do ambiente virtual de aprendizagem no 
processo formativo? 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Santos (2005) a emergência histórica das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) vem provocando uma mutação na relação com o saber. Os mecanismos de processamento, 
armazenamento e circulação de informações e conhecimentos variados, através da interatividade 
dos sujeitos mediados pelas tecnologias digitais, têm provocado  mudanças radicais nos modos e 
meios de produção e de desenvolvimento em várias áreas da atividade humana, dentre elas transfor-
mações dos clássicos processos de docência, pesquisa e formação.
Para Lévy (2005, p 25 ) “o saber-fluxo, o saber transação de conhecimento, as novas tecnologias da 
inteligência individual e coletiva trazem modificações profundas para a educação e a formação”, pois 
já não é mais possível programar a aprendizagem de maneira antecipada, tendo um ensino como 
trajetória, guiado por instruções e aulas predeterminadas. Os percursos e os perfis de competên-
cia se constroem em um ensino-aprendizado itinerante, arquitetado no movimento complexo de 
formação coletiva a partir do contexto sócio-técnico-cultural dos sujeitos, bem como de suas me-
diações e estratégias cognitivas.
A partir da premissa apresenta por Lévy, faz-se necessário uma reflexão sobre a formação do ped-
agogo no contexto da cibercultura, uma vez que as transformações do conhecimento, associadas 
à complexidade e subjetividades dos espaços educacionais, demandam uma formação capaz de 
valorar, ao mesmo tempo, os aprendizados personalizados e o aprendizado cooperativo em rede. 
Antunes (2002) afirma que negar a evidência desse novo momento, dessa nova educação, é fechar os 
olhos para a internet, os ambientes virtuais de aprendizagem, as novas tecnologias, é como ignorar 
que o professor precisa antes transformar a informação que apenas ministrá-la e que se situa em um 
mundo de informações em altíssima velocidade (grifos nossos). Esse cenário nos instiga a pensar, 
dentre outros aspectos, sobre como se situam os professores e alunos do Curso de Pedagogia da 
UERN no contexto da cibercultura? 
A preocupação com o estudo da temática ganha ainda mais sustentação nas palavras de Santos (2009, 
p.6), ao observar que “quem não estuda fenômenos da cibercultura não terá condições de com-
preendê-la e nem criar processos educacionais em que o computador e a internet sejam instrumen-
tos culturais de aprendizagem.”Nessa perspectiva, a incursão de professores formadores e alunos de 
iniciação científica, aprofundando as discussões teórico-metodológicas sobre as mudanças que vêm 
estruturando a formação no contexto da cibercultura, seja na modalidade presencial ou a distância, 
nos parece necessário para a abertura e adaptação aos dispositivos do aprendizado aberto e a distân-
cia (ADD), na qual se articulem os potenciais da web 2.0 com um ambiente virtual de aprendizagem, 
em que os sujeitos envolvidos no processo, se articulam, se comunicam, compartilham informações, 
saberes e conhecimentos.
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METODOLOGIA
O trabalho aqui proposto consiste em uma pesquisa do tipo descritiva, com base em um estudo ex-
ploratório em torno da temática da formação do pedagogo no contexto da cibercultura. De acordo 
com Lakatos (2001), a pesquisa exploratória possibilita aumentar a familiaridade do pesquisador 
com um ambiente, fato ou fenômeno, contribuindo para modificar os clarificar conceitos, ou ainda, 
para a realização de uma pesquisa futura mais precisa. As etapas da pesquisa, não necessariamente 
se darão na linearidade descrita, uma vez que o movimento dialético entre o referencial teórico e 
o fenômeno estudado perpassa toda a sua construção, a saber: coleta dos dados, análise e interpre-
tação e conclusão.
Na 1ª etapa será feito um estudo do referencial teórico que aporta sobre o contexto das novas tec-
nologias da informação e comunicação e seus impactos nos processos formativos de pedagogos/
docentes; as perspectivas dos mundos virtuais para a construção de competências – saberes e fazeres 
– docentes; as mudanças estruturais e pedagógicas provocadas em experiências de criação de atos de 
currículo com a inserção de ambientes virtuais de aprendizagem.
A 2ª etapa consiste no mapeamento dos usos que os docentes da Faculdade de Educação fazem dos 
ciberespaços em seu cotidiano de aprendizagem e  nas comunicações não formais; do quantitativo 
de alunos que tem acesso as tecnologias digitais através do Desktop e ou de dispositivos móveis – 
nessa etapa serão utilizados questionários com questões abertas e fechadas, preferencialmente, por 
meio eletrônico.
  A 3ª etapa consiste no mapeamento do ambiente online da página dos professores da Fac-
uldade de Educação para perceber os usos desse ambiente - Link http://www.uern.br/faculdade/
faculdades.asp?fac=FE&menu=Docentes;
 A 4ª etapa consiste na tabulação das informações, elaboração de gráficos e tabelas, análise 
do potencial de criação de atos de currículo que venham favorecer  potencializar a aprendizagem, 
através de ambientes virtuais de aprendizagem e ou de outros ambientes online envolvendo  inter-
faces da web 2.0. 
CONCLUSÃO 
Considerando que o trabalho de pesquisa ora apresentado encontra-se na fase de estudos e discussões 
dos referenciais teóricos, nos limitamos nesse momento, a considerarmos que o professor formador 
precisa disponibilizar tempo para familiarizar-se com as novas tecnologias educativas, discernindo 
as possibilidades e limites desses instrumentos e, ainda, que não seja apenas usuário reprodutor das 
ferramentas tecnológicas, mas que se interesse por criar ambientes virtuais de aprendizagem capazes 
de instigar seus alunos a construírem novas formas de raciocinar e de relacionar áreas distintas do 
conhecimento, ou seja, professores e alunos dispostos a pensar e fazer uma nova relação pedagógica, 
materializada na interação colaborativa a partir da mediação das redes e suas conexões.
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A RELEVÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE DEMOCRA-
TIZAÇÃO ESCOLAR

Maria Cleonice Soares (Aluna da Graduação UERN)  
Kátia Dayana de Avelino Azevedo (Aluna da Graduação UERN)   
Silvia Maria Costa Barbosa (Prof. Dr. UERN)  
 Francisca Maria Gomes Cabral Soares 

RESUMO: Propondo a revitalização do PPP (Projeto Político Pedagógico) de duas escolas públicas 
de Mossoró/RN, vinculadas ao PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) pro-
grama financiado pela CAPES, os alunos bolsistas do programa realizaram nas mesmas uma oficina 
sobre como se estruturar um PPP. Diante disso neste estudo nossa intenção é mostrar a importância 
do  PPP das duas escolas, esse além de ser um documento formal institui-se como um instrumen-
to por meio do qual as instituições planejam processos de ensino e aprendizagens contextuais. A 
metodologia é de natureza qualitativa por meio de uma pesquisa-ação, tendo como instrumentos 
metodológicos estudo bibliográfico em autores como:  LIBÂNEO (2004), SANTIAGO (1997), VAS-
CONCELLOS (1991; 2002; 2002), VEIGA (1995; 2001), e ainda uma análise documental e aplicação 
de questionários. Constatamos que no Projeto Político Pedagógico as ações e atuações  das escolas 
são refletidas e com maiores possibilidades de serem alcançadas. Percebemos que inúmeros fatores 
integram a construção dessa proposta educacional, sendo a efetiva participação uma necessidade. 
Evidenciou-se que a organização desse documento requer uma pesquisa investigativa a respeito dos 
alunos, professores, gestão e toda comunidade escolar, visando traçar o perfil dos agentes e as frag-
ilidades do ensino, possibilitando ações pedagógicas mais adequadas, além de ser uma ferramenta 
metodológica para ressignificar a ação de todos os agentes da instituição. 
 
PALAVRAS-CHAVES: DEMOCRATIZAÇÃO ESCOLAR; PROPOSTA EDUCACIONAL; PLANE-
JAMENTO ESCOLAR.

INTRODUÇÃO

As atividades de revitalização do Projeto Político Pedagógico (PPP) das duas escolas públicas de Mos-
soró/RN, realizadas através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), constitui o 
motivo para realização deste estudo. 
_______________________________ 
  Aluna da graduação em Pedagogia, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte FE/UERN. Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID, Programa mantido pela CAPES.
   Aluna da graduação em Pedagogia, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte FE/UERN. Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID, Programa mantido pela CAPES.
   Professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Doutora em Psicologia da Educação no Programa de Estudos de Pós-Graduados da PUC-SP. Co-
ordenadora de Área de Gestão de Processos Educacionais do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID-CAPES.
  Professora Ms. Da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. Coordenadora de Área de Gestão de Processos Educacionais do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID-CAPES.
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Nesse processo defendemos ser necessário que as escolas tenham um documento que demonstre suas 
ações e metas didáticas pedagógicas, além de apresentar seus aspectos físicos, humanos e financeiros. 
A proposta de revitalização dos PPP´s ocorreu ao observarmos que as escolas vinculadas a esse pro-
grama não apresentavam documentos (PPP) recentes de seus planos e metas, nem sobre a atuação da 
escola, ou ainda como a mesma organizava-se.
Diante disso neste estudo nossa intenção é mostrar a importância do PPP das duas escolas, esse além 
de ser um documento formal institui-se como um instrumento por meio do qual as instituições 
planejam processos de ensino e aprendizagens contextuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Santiago (1997, p.70-71) existe três elementos que são fundamentais a construção de um 
PPP, são eles: Entender mais sobre o Projeto Político assim como desenvolver um processo de con-
strução melhor e mais proveitoso.
Outro ponto relevante é a busca de uma maior aproximação no que diz respeito ao próprio trabalho 
que é desenvolvido nas Escolas, fomentando a relação teoria e prática. 
E um terceiro ponto fundamental a construção de um PPP é a participação e maior reflexão entre 
todos os agentes que compõem a escola. 
O PPP de cada escola, além de apresentar suas características singulares, ainda tem a utilidade de 
analisar a escola e planejar ações educativas que busque superar as atuais dificuldades enfrentadas, 
tornando-se assim uma forma de pensar e repensar as ações pedagógicas atuais das escolas.
Percebemos que as professoras em sua maioria ignoravam que a construção de tal documento fosse 
também de sua responsabilidade, diante disso reforçamos que o papel do PPP, além de caracterizar a 
escola e trazer os planos e metas anuais.
Segundo Vasconcellos (2002) o PPP é uma forma de enfrentar a descrença e resgatar nos educadores 
a valorização do planejamento, não só nos âmbitos filosóficos e sociológicos que contemplam os 
princípios pedagógicos e as constatações da realidade através de diagnósticos, porém sua conclusão 
visa enquanto elaboração a proposta de ações concretas na escola.
Diante disso é necessário entender o processo educacional, e o papel de cada um nesse processo, sen-
do os docentes e gestores, como também, agentes participativos e comprometidos com os princípios 
éticos e democráticos que regem a educação pública das escolas. 

CONCLUSÕES:

Diante de tudo isso, percebemos que além de trabalharmos em virtude de apresentar os pontos rele-
vantes à construção do Projeto Político Pedagógico das duas escolas vinculas ao PIBID, tivemos que 
apresentar as razões e objetivos que regem a construção do mesmo. 
Além disso, foi preciso apresentá-lo como um documento de democratização participativa da escola 
que visa ações efetivas na busca de soluções dos problemas cotidianos encontrados no interior das in-
stituições, visando gestão democrática, dando autonomia e responsabilidade aos fazedores da escola.
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Ainda ressaltamos o que é um PPP, como articulá-lo através de dados atuais e verídicos, assim, antes 
da construção deste documento, afirmamos a necessidade das escolas fazer um trabalho de investi-
gação das mesmas, buscando entender o perfil de seus alunos e suas fragilidades, além de levantar 
dados financeiros das escolas, articular e organizar as metas e objetivos, traçar o perfil da escola como 
todo. 
O momento da oficina configurou-se em um espaço de reflexão da escola, onde tanto professoras 
como a direção e a gestão, puderam passar mais tempo discutindo as necessidades e fragilidades en-
contradas, elas fizeram do momento seguinte da oficina um momento de reflexão e logo começaram 
o trabalho.
Assim a construção do Projeto Político Pedagógico das escolas iniciou com um momento de reflex-
ão e participação autônoma de todos os que fazem a escola. A escola  propôs-se a coletar os dados 
necessários e até a utilizar os dados levantados pelo PIBID como subsídios iniciais à construção de 
seus projetos.
Ainda orientamos a busca de bases teóricas para subsídios a elaboração dos documentos, pois o PPP 
configura-se também como um auxiliar ao planejamento anual das escolas assim, devendo se deixar 
claro em cada ponto do mesmo, as dificuldades encontradas e as possíveis ações, mas devendo estas, 
ter base que dê sustentação, assim é necessário buscar e articular os Parâmetros Curriculares Nacion-
ais de ensino, pois é o documento oficial que norteia as escolas para determinarem as metas a serem 
alcançadas em cada ano de ensino.
 Por fim dizemos que o Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento teórico-metodológi-
co com a função de ajudar a escola a enfrentar os desafios do cotidiano, permitindo que seja de forma 
reflexiva, consciente e organizada, ensejando à participação de toda a escola, ou seja, a democra-
tização da instituição. 
 Por fim, deixamos nas escolas a proposta da organização e atualização deste documento que 
além de todos os benefícios e de propor a democratização da gestão escolar  ainda é uma ferramenta, 
uma metodologia de trabalho que possibilita resinificar a ação de todos os agentes institucionais.
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A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO ESTRATéGIA DE APRENDIZAGEM
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A constatação das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita em sala de aula causa grande 
preocupação aos professores, levando-os a questionar sobre que métodos a utilizar no processo de 
ensino, a fim de solucionar os problemas vivenciados pelos alunos. Este trabalho consiste num relato 
analítico da experiência vivenciada na Escola Estadual João Godeiro, Patu/RN, parceira do Curso de 
Pedagogia/CAP/UERN e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, onde 
se desenvolve uma experiência de ensino, baseada na aplicação de atividades lúdicas nas salas de aula 
do 3º e 4° Anos, do ensino fundamental, cujo objetivo é motivar os educandos com dificuldades de 
aprendizagem na aquisição da leitura e da escrita. O desenvolvimento da analise se deu por meio da 
reflexão sobre a ação das professoras, as dificuldades que elas enfrentavam, como também do apoio 
dos bolsistas de iniciação a docência, colaborando com idéias inovadoras de jogos e brincadeiras, que 
contribuíssem para a melhoria das deficiências detectadas nos 3° e 4° anos da referida escola, dentre 
os quais se destacam as dificuldades na leitura e escrita, que apresenta porcentagem significativa nes-
sas turmas, já que boa parte dos alunos apresentavam deficiências de leitura e escrita, consideradas 
inadequadas para a faixa em que se encontravam, sendo, portanto, alvo de preocupações e de busca 
por soluções eficientes.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LÚDICAS PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE AL-
FABETIZAÇÃO

Durante a observação diagnóstica, os bolsistas graduandos de pedagogia perceberam a presença 
tímida do lúdico nas aulas ministradas pelas professoras, que em raras ocasiões, utilizavam jogos e 
brincadeiras, como meras atividades de entretenimento dos alunos. Ao se observar esse fato, percebe-
se que existe uma contradição com o pensamento de Luckesi que assim conceitua atividades lúdicas: 
“São aquelas atividades que propiciam uma experiência de plenitude, em que nos envolvemos por 
inteiro, estando flexíveis e saudáveis”. Segundo Santim: 

São ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoad-
as pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que se articulam como teias urdidas com materiais 
simbólicos. Assim elas não são encontradas nos prazeres estereotipados, no que é dado pronto, pois, 
estes não possuem a marca da singularidade do sujeito que as vivencia.

Seguindo essas definições, nas reflexões com a professora, decidiu-se mudar a estratégia de tra-
balho a fim de introduzir a ludicidade na dinâmica da sala de aula, almejando a contribuir 
na inovação das práticas das professoras, como também na formação dos bolsistas graduan-
dos no curso de pedagogia, sem esquecer do corpo discente da escola, que ganhou significa-
tivamente no aspecto da aprendizagem e do interesse pelas atividades cotidianas da escola. 

 
_______________________________
 Graduandos do curso de pedagogia /CAJIM/UERN e bolsistas do Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência – PIBID.
  Professora do Curso de Pedagogia/CAJIM/UERN. Coordenadora de Área do PIBID/Pedagogia.
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LUDICIDADE: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA CRIANÇA NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM.

Os primeiros resultados dão conta de uma mudança de comportamento dos educandos, que revela o 
interesse provocado pela inovação metodológica implantada na sala de aula, a partir do uso dos re-
cursos lúdicos. Compreende-se, assim, que a ludicidade pode constituir importante eixo pedagógico 
para a construção da leitura e da escrita, de forma eficiente e prazerosa.
Desta forma, compreende-se que é preciso re-significar o papel das brincadeiras nas práticas esco-
lares, pois o brinquedo é o primeiro contato real da criança com meio, visto que é por essa atividade 
que a criança se desperta para o mundo; Sendo assim, o começo de uma longa etapa de descobertas 
e desafios, levando assim ao educando descobrir novas aprendizagens. Desta forma, como afirma 
KISHIMOTO (2001, p. 36) “O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos 
para a relevância desse instrumento para situações de ensino–aprendizagem e de desenvolvimen-
to infantil. ’’ Assim os jogos e as brincadeiras são atividades, que podem contribuir significativa-
mente para o processo de construção do conhecimento da criança sendo estes, como mediadores das 
aprendizagens significativas.
Assim, as atividades lúdicas permitem a interação e inclusão da criança no âmbito da sala de aula de 
forma significativa e democrática, garantindo a esta o ensino por meio de partilha e da coletividade 
das aprendizagens. Assim, como afirma o RCNEI (1998, v3,p 171), “Ao brincar as crianças podem 
reconstruir elementos do mundo que a cerca com novos significados,tecer novas relações, desvincu-
lar-se dos significados imediatamente perceptíveis e materiais para atribuir-lhes novas significações’’. 
Partindo  desse pressuposto, tudo isso nos remete a uma re-significação didática do fazer pedagógico 
na educação , pois não  podemos pensar a criança como um adulto em miniatura, esta precisa falar 
,correr, saltar, jogar , brincar, sorrir; Sendo assim, tudo isso indispensável no processo de construção 
e apropriação do conhecimento por parte da criança.
Nessa perspectiva, entendemos que enquanto profissionais docentes devemos contemplar a brinca-
deira como principio norteador das atividades didático-pedagógicas, possibilitando as manifestações 
corporais de nossas crianças através do movimento, da musica, da dança, fazendo com que as cri-
anças encontrem significado por meio de atividades lúdicas e prazerosas. Como afirma FERREIRA: 
(2007, p 93), “O brinquedo é, pois, para a criança material pedagógico indispensável para sua for-
mação. Quando ela brinca, depara-se com varias situações e problemas que a coloca em posição de 
buscar soluções e respostas’’. Sobre este enfoque há uma necessidade do professor ampliar cada vez 
mais as vivências da criança em um ambiente lúdico cercado de brincadeiras e brinquedos, pois en-
quanto a criança brinca, ela descarrega suas energias bem como, desenvolve a coordenação motora, 
a percepção e principalmente a imaginação. CUNHA (1988, pág.: 9) afirma que: “Brincar é indis-
pensável a saúde física, emocional e intelectual da criança. “É uma arte, um dom natural que, quando 
bem cultivado, irá contribuir no futuro para a eficiência e o equilíbrio do adulto”.    
 Ao refletirmos sobre esta ótica, entendemos que o educador não deve fazer restrições do as-
pecto lúdico e das brincadeiras na sua prática docente, pois proporcionar a criança interações como 
meio, favorece e garante a esta importantes significações no processo de aprendizagem. Tendo em 
vista contribuir para uma reflexão no processo de ensino e aprendizagem na educação de nossas 
crianças, é preciso romper com a fragmentação dos saberes e o ensino mecânico e demonstrar que o 
lúdico, trabalhado de forma interdisciplinar é condição indispensável para o desenvolvimento social 
e cognitivo da criança. 
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Portanto, espera-se contribuir para uma reflexão intensiva por parte dos professores, sejam eles já 
inseridos no contexto das escolas, ou mesmo os graduandos de pedagogia, que futuramente irão ex-
ercer a função de educadores, com relação à importância que se deve dar aos jogos, enquanto medi-
adores eficientes para o processo de ensino e aprendizagem, ao que se nota que não é proporcionado 
o devido espaço e uso correto dos jogos, que devem ter papel de destaque no ensino dos professores, 
não só de educação infantil, como também no ensino fundamental, já que os jogos, utilizados com 
objetivos educativos, tem o poder de envolver as crianças em um mundo de representações, que 
através da criatividade do professor são fontes de conhecimentos, que podem ser contextualizados 
com os conteúdos do cotidiano escolar.    

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. Leitura e escrita. Ludicidade. 
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NO ATUAL CURRÍCULO: DIAGNÓSTICOS 
E EXPERIÊNCIAS

Sheyla Maria Fontenele Macedo- UERN  

RESUMO: O artigo Avaliação da Formação do pedagogo no atual currículo: diagnósticos e experiên-
cias é parte dos interesses de estudos da pesquisadora do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa 
de Albuquerque Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CAMEAM/UERN) nos 
campos da avaliação educacional e da formação de professores. Justifica-se ainda em razão de sua 
participação em Mesa Redonda com a mesma temática para o evento do SEMAPED 2012. A metod-
ologia é de caráter qualitativo, bibliográfico, documental e com uma pequena pesquisa de campo, 
aplicada a 4 (quatro) alunos (as) do curso. Tem como objetivo geral “Refletir sobre as relações entre 
o histórico (breve) para a consolidação do curso de Pedagogia, dos passos dados para a construção 
da identidade do profissional pedagogo e a materialização do atual Projeto Pedagógico do curso de 
Pedagogia (PPC) do CAMEAM”. Como referencial teórico: a) no campo do legal, fundamenta-se nas 
leis de diretrizes e bases da educação (4.024/61 e 9394/96), na lei de reforma de ensino (5.692/71), 
assim como decretos relacionados à temática da construção histórica do Curso; b) sobre identidade 
temos Castells (2000), Brzezinski (1996) e Freitas (2000); c) finalmente, para discutir o histórico da 
formação dos cursos de Pedagogia, Silva (2003). O artigo foi organizado em dois blocos: a) Propõe 
incursões sobre a construção histórica do Curso de Pedagogia no Brasil e discussões sobre o con-
texto da identidade do pedagogo; b) Apresenta reflexões sobre avaliação da formação do pedagogo 
no atual PPC do curso no CAMEAM, em fase de atualização, além de algumas visões de alunos (as) 
do 7º. (sétimo) período do atual curso para consubstanciar um desfecho diagnóstico. Expõe como 
principais resultados contribuições teóricas para compreensão da identidade do pedagogo e reflexões 
para fins de aperfeiçoamento curricular do curso.
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO; PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO; PEDAGOGO. 

INTRODUÇÃO
O artigo Avaliação da Formação do pedagogo no atual currículo: diagnósticos e experiências foi cria-
do a partir das discussões da pesquisadora do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CAMEAM/UERN) nos campos da avaliação 
educacional e pela motivação em participar da Mesa Redonda de mesmo tema no SEMAPED 2012. 
O referencial teórico está centrado fundamentalmente: a) no campo do legal, em que apresenta-
mos as duas leis de diretrizes e bases da educação (4.024/61 e 9394/96), a lei de reforma de ensino 
(5.692/71), assim como decretos relacionados à temática da construção histórica do Curso de Peda-
gogia; b) sobre a temática da identidade temos Castells (2000), Brzezinski (1996) e Freitas (2000); c) 
finalmente, para discutir o histórico da formação dos cursos de Pedagogia, Silva (2003). Para tanto, 
foi organizado em 2 (dois) subtópicos: a) Propõe incursões sobre a construção histórica do Curso 
de Pedagogia no Brasil e discussões sobre o contexto da identidade do pedagogo; b)Apresenta re-
flexões sobre avaliação da formação e perfil profissional do pedagogo no atual currículo do PPC do 
CAMEAM. Do exposto, pode-se adiantar que o curso de Pedagogia, desde seu marco inaugural, teve 
sua história forjada sob a discussão da “identidade do pedagogo”. 
As visões de alunos (as) do 7º. (sétimo) período do atual curso culminam as dis-
cussões, a partir de um “breve” desfecho diagnóstico em que relatam se suas ex-
pectativas foram ou não atingidas ao longo do curso através de suas experiências.  

_______________________________ 
Professora Assistente II, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UER)N Campus Cen-
tral, E-mail: sheylafontenele@uern.br
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O texto realmente se constitui em temática relevante por contribuir com reflexões significativas sobre 
a caminhada passada, presente e futura da formação do pedagogo. 
Foram delineados como objetivos:
- Geral: Refletir sobre as relações existentes entre a breve história da consolidação do curso de Peda-
gogia, os passos dados para a construção da identidade do profissional pedagogo e a materialização 
do atual Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia do CAMEAM;
- Específicos: a) Revisar a literatura acerca das construções históricas sobre a formação inicial e a 
identidade do pedagogo; b) Discutir alguns dos pontos principais sobre o atual Projeto Pedagógico 
do Curso de Pedagogia (PPC) do CAMEAM sob o olhar da formação proposta x experiências dos 
(as) alunos (as). 

METODOLOGIA 
A metodologia é de caráter qualitativo, de cunho bibliográfico, documental (consulta de legislação) e 
de campo. Neste foi utilizado um questionário estruturado com 05 (cinco) questões abertas, aplicado 
04 (quatro) (as) alunos (as) do curso de Pedagogia do CAMEAM, do 7º (sétimo) período, o que cor-
responde a pouco mais de 10% do universo da classe, ou seja, 37 (trinta e sete) alunos (as). O critério 
de escolha dos sujeitos da pesquisa relaciona-se à que estes (as) alunos (as) já percorreram mais de 
75% da matriz curricular do novo curso. 
A pesquisa atende as normas éticas da Resolução n.° 196/96, de 10 de outubro de 1996.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. DOS PRINCIPAIS RESULTADOS
a) Descortinar a crise de identidade do pedagogo (indefinição da formação): denotada através da 
história, desde o marco da criação do curso de Pedagogia; b) Ênfase do currículo UERN para espaços 
não escolares; c) Formação fragmentada e pulverizada entre docência, gestão, pesquisa e espaços não 
escolares; d) Preocupação com a formação docente ( sala de aula).

2. DAS PRINCIPAIS DISCUSSÕES
No bloco I sobre “O pedagogo: formação em permanente crise de identidade” apresentou-se uma 
discussão sobre: Quem é este profissional, o pedagogo? O que é ser pedagogo, para que serve um ped-
agogo? Buscou-se abordar a concepção de identidade, em que através das abordagens das referên-
cias indicadas, realizou-se o breve ingresso na história da Pedagogia, a fim de delinear as relações 
históricas, sociais e legais que influenciaram na organização dos cursos que temos hoje. Silva (2003) 
consistiu-se no cerne deste trabalho, visto que propõe uma divisão histórica para fundamentalmente 
quatro tempos, da década de 1930 a 1972, de 1973 a 1978, 1978 a 1998 e deste período até os dias de 
hoje. 
Silva (2003) aborda que o primeiro período é marcado pela primeira regulamentação do curso de 
Pedagogia em 1939, através do Decreto lei nº 1.190 de 4 de abril, por meio da organização da Facul-
dade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, até chegar à lei 5692 de 11 de agosto de 1971, 
que estabelecia que os especialistas da educação e os professores que dariam aulas na escola normal 
se formariam em nível de ensino superior, e a formação para lecionar de 1ª a 4ª séries, no Curso Nor-
mal, dada nos Institutos de Educação.
Denomina a autora que os segundo e terceiros períodos são denominados: período das indicações 
(1973 a 1978) e logo, o período das propostas (1978 a 1998). No primeiro percebemos a intencion-
alidade de uma identidade projetada para a formação do pedagogo com base nas ideias de Valnir 
Chagas (a especialização), o segundo momento reflete “burburinho” no sentido da projeção da iden-
tidade para a nova formação do pedagogo de hoje.  
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No último período assinalado por Silva (2003), identificamos um grande salto para a construção da 
identidade do pedagogo de hoje, e que se deu a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Pedagogia (Resolução n.º 01 de 2006). O grande avanço proposto deu-se na abertura de novos 
campos profissionais: “espaços não escolares”. 
No bloco II, propôs-se uma breve discussão sobre “o atual currículo do curso de Pedagogia da Uni-
versidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Campus de Pau dos Ferros”, em que a pe-
quena amostragem de questionários com 4 (quatro) alunos (as) do curso revela que: a) O número de 
estágios 3(três) acumularia uma carga no curso, somada às disciplinas e mais o trabalho de conclusão 
( monografia); b) A inclusão de novas disciplinas (os ensinos) e do estágio no espaço não escolar é 
observada como positiva; d) Há consciência do (a) aluno (a) para os 3 (três) pilares da formação 
do curso do CAMEAM: a docência, gestão e espaços não escolares. Mas criticam que a formação é 
fragmentada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos no decorrer do trabalho que a crise da profissão do pedagogo é histórica. “Ser ‘pedagogo’ ou 
Ser ‘pedagogo’, eis a questão”. A história brevemente revelada nos remete a pensar se a função do ped-
agogo está em crise, ou se estar em crise sempre fez parte de caminhada deste profissional. 
A escola deixou de ser o espaço exclusivo do ser, do estar e do fazer do pedagogo. Sua formação já 
possui pontes rumo a novos “fazeres”. Preocupa-nos particularmente a escola. Haveria “fuga” dos 
profissionais da Pedagogia da docência, do ensino?
A história da Pedagogia se reescreve no hoje. Caminhamos numa profissão cuja área de estudos tenta 
consolidar-se como “ciência da educação”. Percebemos a dicotomia posta, o perfil do pedagogo ao 
mesmo tempo que se ilumina para os espaços não escolares, se emaranha em si, no que tange aos 
escolares, propriamente ditos. 
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RESUMO
Tem se propagado mundo afora, a proposta de trabalhar os jogos em sala de aula como meio de 
aperfeiçoar o ensino oferecido e com isso gerar aprendizagens mais significativas. Desta feita, surge 
a inquietação de observarmos de que maneira esses jogos vem sendo trabalhados com os discentes 
e com que frequência são utilizados nas escolas. Para tanto, tomamos como espaço de vivência e 
aprendizado a Escola Estadual João Godeiro, localizada na cidade de Patu (RN), escola esta parceira 
do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) vinculado ao curso de PED-
AGOGIA do CAP/UERN. Através de observações realizadas e de questionamentos direcionados as 
professoras, concluímos então que estas não utilizam os jogos em suas aulas por falta de formação 
continuada e conhecimento sobre estes recursos. Mediante este fato foi que, nós bolsistas do PIBID, 
pensamos e organizaram uma oficina sobre como utilizar esses recursos tão significativos na con-
strução do conhecimento. Ao final deste evento ficaram evidentes as contribuições geradas tanto 
para os professores, que se declaram mais seguros para agregarem esses recursos as suas práticas na 
tentativa de tornar as aulas mais prazerosas e proveitosas, quanto para os bolsistas proponentes da 
oficina, uma vez que enquanto a ministrávamos, íamos construindo novos conhecimentos sobre a 
temática em questão.

PALAVRAS CHAVES: jogos em sala de aula; formação inicial; aprendizagens significativas.

INTRODUÇÃO

É bastante recorrente presenciarmos a escola hoje como um espaço de diversidade e de múltiplas 
aprendizagens, onde o processo ensino-aprendizagem se dá de maneiras diversificadas. Para atender 
a esta clientela tão plural em suas formas de construir o conhecimento, os professores precisam lançar 
mão de estratégias diversificadas para alcançarem seus objetivos, obviamente que um deles é o de en-
sinar ou mediar a construção da aprendizagem. E uma das maneiras diferentes de abordar conteúdos 
disciplinares em sala é através do uso dos jogos educativos.
Cientes da importância que um jogo pedagógico representa na aquisição de conhecimento por parte 
dos alunos e sentindo a ausência desses recursos nas aulas, decidimos analisar de perto o que de fato 
vinha sendo o empecilho para que estes jogos não estivessem em uso frequente nas turmas do ensino 
Fundamental I da Escola Estadual João Godeiro. Foi então, mediante conversas informais junto as 
professoras que as respostas para nossas inquietações vieram a tona fazendo com que se revelasse 
o verdadeiro motivo pelos quais os jogos não eram aproveitados em sala.  Segundo as professoras 
estes recursos não estavam sendo utilizados porque elas não sabiam como utilizá-los, e que tinham 
receio de levar algum jogo para sala porque nunca dava certo, ou seja, sempre era desviado o objetivo 
traçado na mente. 
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Diante deste fato, optamos então por realizar uma oficina que pudesse oferecer suporte a esses do-
centes na busca de inserir os jogos em suas aulas como material pedagógico que apoiasse a con-
strução do processo ensino-aprendizagem, ao passo que também pudesse contribuir com a formação 
inicial dos próprios graduandos-bolsistas do PIBID, uma vez que seremos nós futuros professores a 
nos deparar com esta realidade educacional. Tal experiência vivenciada segue em detalhes ao longo 
dos itens como o objetivo traçado, os métodos empregados, os resultados encontrados, além da ex-
posição das considerações finais e referências, itens estes que compõem o presente trabalho. 

OBJETIVO

Tornar claro através da I Oficina Sobre Jogos Educativos, tanto para os participantes quanto para os 
proponentes, que os jogos são práticas culturais presentes na sociedade e que sua inserção nas salas 
de aula pode desenvolver as múltiplas aprendizagens das crianças.

METODOLOGIA

Por estarmos inseridos semanalmente na escola, temos então a oportunidade de observar o desen-
volvimento do exercício da docência, bem como de participar dos planejamentos realizados pelos 
professores. E foi a partir de vivências como estas que diagnosticamos o não uso dos jogos educativos 
como recursos que pudessem contribuir para a melhoria do ensino ofertado no espaço escolar já 
antes mencionado. 
Após a constatação deste fato surgiu a ideia de produzirmos a oficina. Então, realizamos um levanta-
mento sobre quais jogos existiam disponíveis na escola, para surpresa nossa, descobrimos um acervo 
riquíssimo em quantidade, qualidade e variedade de materiais, e o mais agravante, todos guardados 
e sem uso. Diante disso, partimos para o planejamento da oficina. Começamos pela busca de aporte 
teórico e encontramos vários autores que abordam o tema com ANTUNES (2008); KISHIMOTO 
(2003); Manual Didático (MEC e UFPE/CEEL, 2009), dentre outros. 
Em seguida traçamos metas e objetivos, separamos os jogos a serem apresentados, bem como as 
equipes responsáveis por cada ação, escolhemos local e data e encaminhamos todos os preparativos 
para a realização do evento, tendo sempre em vista que esta era a oportunidade de proporcionar 
conhecimento e aprendizado aos docentes para que, partindo deste ponto, pudessem aprimorar suas 
práticas de ensino visando melhorias na aprendizagem dos alunos.
No local e data marcada, Escola Estadual João Godeiro em 05 de junho de 2012, foi finalmente real-
izada a oficina que teve início com a exibição de uma mensagem em slides para reflexão seguida da 
realização de uma dinâmica. Dando continuidade, foram apresentados e explanados os slides colo-
cando pontos importantes para o trabalho com os jogos.
Na sequência ocorreu a exposição de alguns jogos (os selecionados de acordo com os conteúdos tra-
balhados) informando pontos importantes como:  Tipos de jogos, objetivo do jogo; áreas que eram 
envolvidas através do jogo; a faixa etária apropriada para o jogo e por último como se desenvolve 
cada jogo. Como culminância da oficina, propomos que os participantes se achegassem até as mesas 
e vivenciassem na prática cada jogo apresentado. Ao final cada participante teve um pequeno espaço 
de tempo para fazer suas colocações a respeito da oficina realizada.
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RESULTADOS

Mediante a ação realizada, e com base nas análises desenvolvidas a partir da experiência vivenciada 
com a oficina, podemos apontar como resultado, o grande sucesso que foi este evento, não só para 
nós bolsistas do PIBID, mas para a Escola João Godeiro como um todo, pois tal conhecimento pro-
duzido naquela manhã de terça-feira não ficou entre as quatro paredes da sala, mas acompanhou as 
docentes e adentrou as suas salas refletidas nas suas práticas. E mais, também se propagou entre os 
demais professores da escola, que se mostraram interessados em saber como poderiam agregar os 
jogos às suas disciplinas. 
Desde então, temos presenciado com mais frequência o uso dos jogos na introdução dos conteúdos, 
bem como em outros momentos. Mas, o ápice do sucesso desta oficina, foi quando recentemente ao 
planejarmos as festividades alusivas ao dia do estudante, nos foi proposto repensar a mesma oficina, 
agora voltada para os alunos. Situações estas que nos levam ver que foi um trabalho válido e que ren-
deu muitos aprendizados para todos os que de forma direta ou indireta estiveram envolvidos nestas 
atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando todos os estudos sobre o tema, bem como as vivências relacionadas  ao planejamento e 
a realização da oficina e ainda as análises feitas sobre os resultados alcançados, podemos então dizer 
que o jogo pedagógico é de extrema importância dentro da sala de aula, pois ao passo que educa, que 
forma conhecimento, que produz aprendizado, ainda diverte a criança e transforma o ambiente es-
colar num espaço prazeroso, oferecendo assim meios de agregar todas as aprendizagens numa única 
perspectiva, a de promover um ensino-aprendizagem significativo.
E ainda, podemos apontar o PIBID como o grande precursor de todos esses resultados, pois além de 
oportunizar aos bolsistas a capacidade de vivenciar e ser coadjuvante neste processo, ainda propor-
ciona a oportunidade de ver de perto e entender melhor o espaço escolar em todas as suas particu-
laridades, e se fazendo então de suporte na formação inicial dos bolsistas-graduandos, na formação 
continuada dos professores da escola parceira, e ainda fazer com que tudo isso reflita de forma posi-
tiva no na construção da aprendizagem dos discentes. 
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CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DA FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Maria Rosilene da Silva Brito 
Maria Antônia Teixeira da Costa 

RESUMO: O trabalho ora apresentado é um recorte da pesquisa intitulada: Historiando a prática 
pedagógica de professores da Faculdade de Educação da UERN: permanências e modificações nas 
ideias pedagógicas (1995 – 2011), aprovada pelo PIBIC/CNPq/UERN, foi desenvolvida com pro-
fessores da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tal re-
corte tem como objetivo: a) Caracterizar a prática pedagógica de 09 (nove) professores que atuam 
no Curso de Pedagogia da UERN, no que se refere ao ser professor, à concepção de aluno, de ensino, 
aprendizagem, avaliação e b) Discutir e analisar as diferentes dimensões metodológicas (atualização 
de novas ideias educacionais; a perspectiva dialógica na relação professor e aluno; ação reflexiva 
de sua prática pedagógica) do desenvolvimento profissional dos professores nas suas narrativas so-
bre a prática pedagógica. Os embasamentos teóricos partiram dos estudos de: Saviani (2007); Freire 
(1996) e Ghiraldelli (1987). Além disso, elaboramos um roteiro de entrevista e aplicamos junto aos 
professores no período de outubro a dezembro de 2012. Realizamos a transcrição das entrevistas nos 
meses de janeiro a março do ano em curso.  Ao analisarmos os dados constatamos que a maioria dos 
professores do Curso de Pedagogia da UERN apresenta em suas narrativas uma prática pedagógica 
mais progressista. Apenas um dos entrevistados enfatiza ser a sua metodologia baseada na Pedagogia 
Tradicional. Por conseguinte, concluímos dizendo que não houve uma modificação completa nas 
práticas dos professores decorrente o currículo implantado em 2007, o que existiu foi uma atual-
ização ocorrida nas práticas da maioria dos professores entrevistados.

PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica

INTRODUÇÃO

 A importância desta pesquisa que se apresenta, gira em torno do conhecimento em relação à prática 
pedagógica dos professores da Faculdade de Educação da UERN. Alguns questionamentos parecer-
am pertinentes para avaliarmos em que patamar encontram-se essas práticas, elas mudaram com a 
implementação do currículo em 2007? Ou elas continuam as mesmas?
Também situamos a importância da pesquisa como forma dos professores estarem refletindo sobre suas 
práticas. Como forma de sistematização, trabalhamos os objetivos direcionados a caracterização da 
prática pedagógica de 09 (nove) professores que atuam no Curso de Pedagogia da UERN, no que se ref-
ere ao ser professor, à concepção de aluno, de ensino, aprendizagem, avaliação, bem como a analise das 
diferentes dimensões metodológicas (atualização de novas ideias educacionais; a perspectiva dialógica 
na relação professor e aluno; ação reflexiva de sua prática pedagógica) do desenvolvimento profissional 
dos professores nas suas narrativas sobre a prática pedagógica. A metodologia empregada foi de cunho 
qualitativo, com abordagem autobiográfica. Quanto aos objetivos a nossa pesquisa se caracterizou como 
exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos e métodos utilizados: bibliográfica, estudo de caso. 

_______________________________
  Discente do curso de Pedagogia, Campus Central, UERN. E-mail:rosileneuern@hotmail.
com
   Docente do Departamento de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: prof.maria.anto-
nia@hotmail.com
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Decorrente todo o procedimento da pesquisa, podemos, enfim, afirmar que na maioria das práticas 
dos professores entrevistados não houve mudança concreta em sua atuação, e sim uma adequação 
ou evolução do já existente. Com isso, chegamos à conclusão de que o trabalho acarretou muitos 
benefícios aos professores, no momento em que puderam refletir sobre suas técnicas e contribuir 
para trabalhos posteriores em relação à reformulação do PCC do curso de Pedagogia, que já cogita 
uma nova reformulação.

MATERIAL E MéTODOS 

A pesquisa foi uma pesquisa qualitativa com abordagem autobiográfica. Quanto aos objetivos a nossa 
pesquisa se caracterizou como exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos e métodos uti-
lizados: bibliográfica, estudo de caso. Realizamos uma pesquisa bibliográfica em autores, tais como 
Saviani (2007) citados nas referências do projeto, e que analisam a prática pedagógica de professores 
universitários com fichamentos de leitura e elaboração de quadros elucidativos sobre as teorias ped-
agógicas. 
Processo de reflexão contínua sobre a ação/abordagem biográfica –. A partir de suas narrativas orais 
e escritas, analisado o desenvolvimento profissional destes professores com o foco para o pedagógico. 
Nesse processo de reflexão, nos apoiamos na abordagem biográfica na perspectiva de Nóvoa (1988), 
a qual reforça o princípio que é sempre a própria pessoa que se forma e forma-se na medida em 
que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida. A História de Vida reconstrói aspectos 
individuais, singulares de cada sujeito, mas, ao mesmo tempo, ativa uma memória coletiva. A auto 
formação que as histórias de vida possibilitam que poderá fazer emergir saberes subjetivos e não 
formalizados através de sua socialização. Aplicamos um roteiro de entrevista para caracterizarmos 
as práticas pedagógicas das professoras e identificarmos as tendências pedagógicas nas práticas ped-
agógicas dos professores que culminará nas narrativas de história de vida de professores. Trabalham-
os com a entrevista semi – estruturada, uma vez que esse tipo de entrevista permite ao entrevistado 
uma maior maleabilidade na hora de responder as questões
Elaboremos um roteiro geral eixos que irão desembocar nos aspectos do desenvolvimento profis-
sional do professor: aspectos de experiência de vida, formativos, da carreira e a atuação em sala 
de aula. Contaremos, nesse momento, com o aporte teórico proposto por Alberti (1990), cuja obra 
apresenta a fundamentação teórica da história oral e as valiosas experiências de pesquisas nessa área, 
em especial sobre a elaboração de roteiro de entrevista e sua aplicação. As reflexões foram ancorados 
a partir da análise de discurso na perspectiva de Orlandi (2002), buscando assim os significados de 
suas linguagens e à luz das tendências pedagógicas, visando a obter subsídios para a formação inicial 
reflexiva dos formandos em Pedagogia e consequentemente das demais licenciaturas.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A partir das entrevistas realizadas decorremos com a tabulação onde organizamos as respostas que 
obtivemos dos professores em relação à concepção de aluno e de aprendizagem na perspectiva de 
caracterizar as suas práticas pedagógicas e relacioná-las com as teorias pedagógicas. Como exemplo 
selecionamos as respostas que seguem adiante:

QUADRO 1 –Ideias pedagógicas presentes nas narrativas de professores da Faculdade de Educação
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PROFESSORES ENSINAR E APRENDER PARA 96 A 2006.
PROFESSOR A O professor tem que assumir e chamar a responsabilidade pra si, ele é o pro-

fessor e o aluno é o aluno, então nesse sentido eu acho que a educação deve ser 
unilateral porque o professor tem que garantir a educação, tem que garantir 
a qualidade da aula, ele tem que repassar o conteúdo e ele tem que ter com-
petência pra isso.

PROFESSOR B Ensinar e aprender é uma relação reciproca entre professor e aluno, é uma 
relação de cumplicidade, é uma relação de crescimento. É onde o professor 
não é aquele que detém todo o conhecimento. O professor pra estabelecer uma 
relação saudável de ensino aprendizagem precisa ter a compreensão de que 
não é somente ele que tem conhecimento, o aluno também tem conhecimento 
e, que esses conhecimentos precisam ser respeitados e levados em consider-
ação.

PROFESSOR C Bem, eu prefiro trabalhar com o conceito de aprendizagem, porque de 1996 
pra cá o que eu tenho mais investido é na aprendizagem, então é o aprender 
mais do que o ensinar. Estou ali em sala aprendendo também com os textos 
e com o texto dos alunos, das suas vivências, dos seus costumes, dos seus 
lugares de origem. Então, o centro da minha atuação é na perspectiva da 
aprendizagem.

Fonte: Informações coletadas pelas autoras a partir das narrativas de professores

Diante dos resultados acima apresentados constatamos que apenas a fala do professor A se difere das 
demais, pois o mesmo demonstra uma concepção de ensino onde o professor é o ¨centro¨. Com base 
neste pensamento Ghiraldelli (1987) argumenta que: ¨ É o professor quem domina os conteúdos e 
deve transmiti-los aos alunos, privilegia-se o resultado da aprendizagem, geralmente se cumpre pela 
aula expositiva¨. O ensino para o professor A consiste emser uma ferramenta usada exclusivamente 
pelo docente, tirando assim toda a ênfase do aluno, o mesmo em um de seus relatos afirma: em 
relação ao aluno eu não aprendi nada porque não procurei aprender, porque achei que o aluno não 
teria nada pra me dá, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista institucional. Eu aprendo com o 
aluno outras questões relacionadas com a sociabilidade, interação social e eu gosto muito de interagir 
com o aluno então isso me enriquece bastante, mas da mesma forma que pai e mãe, eu acho que pai e 
mãe não têm muito a aprender com filho não, tem é que educar mesmo o filho, o filho é que tem que 
aprender com ele. Portanto, foi possível verificar na prática do professor A características totalmente 
tradicionalistas, ou seja, o inverso dos demais professores entrevistados. 
Perguntamos novamente aos professores entrevistados da Faculdade de Educação como era a sua 
metodologia de ensino nos anos de 1996 a 2006, e algumas das respostas obtidas foram:

QUADRO 2 – Metodologia dos professores da Faculdade de Educação
PROFESSORES COMO ERA A SUA METODOLOGIA DE ENSINO NOS ANOS DE 96 A 

2006?
PROFESSOR A Eu leio texto por texto faço o fichamento nos modos tradicionais com as 

fichinhas mesmo, aquelas fichas que antigamente se fazia aquilo, todo o pro-
fessor tinha aquela fichinha e é ali onde está minhas anotações que vão além 
do texto, porque eu vou lendo o texto e vou fazendo pontes fazendo articu-
lações com outros textos, outros autores. Então aquela fichinha ali não está só a 
síntese, o fichamento do texto, mas ali eu estou dialogando comigo mesmo, ali 
está os eixos centrais do texto e pra cada eixo daquele eu tenho minhas pontes, 
minhas relações de dialogar com outros autores.



258

PROFESSOR B Bom, eu venho de um período que a escola tradicional, a prática tradi-
cional era muito forte. Depois de 96 eu começo a mudar essa visão e eu 
trago os contextos para minha metodologia de trabalho, os contextos do 
aluno eles entram nessa metodologia, além da flexibilidade nos planos 
de aula.

PROFESSOR C A metodologia de ensino que eu adotava era, preferencialmente, as aulas 
expositivas com interpretação dialogada dos textos. Adotava muito a 
exposição de recursos esquemáticos para provocar o debate

Fonte: informações coletadas pelas autoras a partir das narrativas (auto)biográficas.

É possível diagnosticar na fala do professor A traços de uma aula tradicional, pois o mesmo enfoca 
quando traz à lembrança as fichas utilizadas por professores no passado. Referente aos professores 
B e C, os mesmos não evidenciam uma prática embasada no tradicionalismo, mas não deixam de 
relembrar essa prática e de mostrar vestígios da mesma. Contudo, foi possível diagnosticar que os 
dois últimos professores debandam para a caracterização de uma prática mais progressista. E assim, 
FREIRE, (1998) acrescenta: “Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em 
áreas da cidade descuidadas pelo poder publico para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 
dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações”
 
Diagnosticado os resultados obtidos, podemos, enfim, a partir das narrativas abaixo consideradas, 
perceber se houve mudança ou não, na metodologia dos professores em questão, vejamos:

QUADRO 3- Metodologia dos professores após implantação do currículo em 2007 
PROFESSORES A SUA METODOLOGIA MUDOU APÓS A IMPLANTAÇÃO DO CUR-

RÍCULO EM 2007?
PROFESSOR A De 96 pra agora eu só aprofundei, o que eu fiz foi buscar outros espaços, 

então eu só fiz ampliar esse mapeamento, essa cartografia dos lugares de 
aprendizagem. Ai eu chamo autores que venha me dar essa possibilidade 
também desse dialogo entre teoria e prática.

PROFESSOR B Eu acho que não mudou, ela melhorou. Eu acho que independente de está 
no novo currículo ou não, eu certamente iria melhorar, eu fundamento 
eu faço outras leituras antes de chegar à sala de aula, preparo a aula, faço 
o necessário que eu percebo que meu aluno possa aprender, explico gosto 
da aula expositiva, dialogada, do trabalho em grupo, do seminário, de uma 
pesquisa, de novas leituras, de apresentar um vídeo, de fazer um debate. En-
tão eu acho que todos esses recursos que eu já utilizava antes que era mais 
difícil hoje eu utilizo com mais intensidade. 

PROFESSOR C Não limpo e seco, ela continua da mesma maneira que era nos currículos 
anteriores.

 
Fonte: informações coletadas pelas autoras a partir das narrativas (auto)biográficas.

De acordo com as falas dos professores acima descritas podemos chegar a seguinte conclusão, de que 
o currículo implantado em 2007 contribuiu para um aprofundamento das metodologias aplicadas, 
porém elas continuam as mesmas independente da implantação do currículo ocorrida em 2007.
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CONCLUSÃO

Ao término desta pesquisa foi possível visualizar a relevância do aprofundamento desta temática 
para melhor desempenho dos envolvidos cotidianamente com este conjunto de lemas vividos e so-
cializados na Faculdade de Educação da UERN. Historiar a prática pedagógica destes professores 
constituiu em um excelente exercício, pois foi possível propiciar aos envolvidos uma melhor com-
preensão de como o curso de Pedagogia se encontra, no quesito: prática pedagógica, metodologia e 
atuação profissional. Também foi possível identificar as limitações que o curso apresenta em relação 
ao cumprimento do que está proposto no PCC do curso. Portanto, o trabalho pode contribuir com a 
elaboração de uma futura reformulação do curso já cogitada na Faculdade de Educação.
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CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DO ENTRE AUTORES PARA A FORMAÇÃO 
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RESUMO: Neste texto apresentamos as contribuições teóricas e práticas do evento Entre Autores 
como atividade de Pesquisa, Ensino e Extensão do Programa de Educação Tutorial - PET do curso de 
Pedagogia, UERN. Trazemos, ao mesmo tempo, algumas obras abordadas na realização deste evento 
na UERN, campus central, cujo propósito é socializar a construção da atividade para a formação dos 
professores no curso de Pedagogia. O evento foi pensado a partir de dois momentos: minicursos, 
onde as peteanas são as proponentes expondo a obra a partir de dinâmica de interação dos alunos; e o 
outro momento são as Palestras, ministradas pelos Tutores do Programa, professores convidados de 
outras faculdades e universidades como a UFC. Os objetivos do Entre Autores, desse modo, é discutir 
a importância das contribuições desta atividade para formação acadêmica das peteanas e dos demais 
alunos do curso e áreas afins. 
PALAVRAS-CHAVE: PET- PEDAGOGIA; MINICURSOS; ESTUDOS.
 INTRODUÇÃO
Este estudo partiu da realização de uma atividade vinculada ao PET- Pedagogia nomeada por Entre 
Autores. A proposta do surgiu na intenção de socializar as leituras e debates extracurriculares realiza-
dos internamente no Grupo PET Pedagogia UERN através da atividade Estudos Gerais (E.G.), onde 
abordamos autores de diferentes áreas- sociologia, história, linguística e educação, em especial- que 
contribuíram nos debates voltados para os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ped-
agógicos entre outras instâncias. Para tanto, de início pensamos em denominá-la de Encontro Com 
Autores, mas este título havia sido acatado anteriormente por outro grupo da universidade, então pen-
samos e repensamos até que finalmente chegamos a intitularmos de Entre Autores e a descrição desta 
atividade foi sendo construída. “O Entre Autores, seminário com duração de oito horas, com frequên-
cia semestral, onde são realizadas discussões sobre temáticas de autores previamente determinados, 
a partir das leituras realizadas no Grupo de Estudo Geral (EG)”. (Manual de Atividades, 2012, p.18). 
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METODOLOGIA
No percurso deste estudo, respaldamo-nos em leitura e fichamentos de obras discutidas no estudo 
geral e posteriormente organizamos a realização do I Entre Autores nos dias 29 e 30 de Abril de 2011, 
apresentando para debate inicial a socialização da leitura em Dez novas competências para ensinar 
de Philippe Perrenoud (2000) que proporciona uma proposta de transformação das competências 
necessárias para o ato de ensinar que devem orientar as formações iniciais e continuadas do profis-
sional docente a fim de contribuir na luta contra o fracasso escolar e na valorização do desenvolvi-
mento cidadão dos alunos. O livro é baseado no referencial de competência adotado em 1996 na 
Genebra. Segundo o autor é um livro com caráter manual, é um guia destinado para aqueles que 
procuram compreender para onde se encaminha o oficio de professor. Entre palestras, socialização 
das ideias principais da obra, oficinas e contribuições foi possível compreender muitas questões rel-
acionadas às mudanças sociais e suas influências na prática docente. O II Entre Autores foi realizado 
nos dias 06 e 07 de março de 2012, nos possibilitaram conhecer com profundidade os autores Edgar 
Morin (2002) em sua obra Os setes saberes necessários a educação do futuro, Paulo Freire (1996) em 
Pedagogia da Autonomia e Bernard Charlot (2001) em Da relação com o saber: a teoria e a prática. 
Com Edgar Morin abordamos, em especial, a educação do século XXI, analisando as principais pre-
ocupações da educação do futuro. Seu objetivo era socializar diretrizes para a intervenção educacion-
al e pedagógica e não transformar suas teorias em disciplinas curriculares ou manuais. A partir de 
Paulo Freire discutimos em Pedagogia da Autonomia os saberes necessários para a prática educativa 
na contemporaneidade que são imprescindíveis para compreendermos as práticas desenvolvidas no 
cotidiano escolar, a reflexão dos professores sobre o ato pedagógico como forma de interação para a 
construção de conhecimentos. Vale precisar que o pensamento freireano abordado neste II Entre Au-
tores, remete-nos a capacidade de entender que ensinar estar além dos conteúdos, é necessário con-
hecer um saber que é indispensável à prática. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire, 1996 p. 22).  Isto indica que a função 
do educador não é apenas transmitir conteúdos acabados, mas sim dar oportunidade aos educandos 
para a construção da sua própria aprendizagem, por meio do diálogo. Para isso, a escuta é uma ação 
muito importante na comunicação pedagógica.  Freire opõe a educação bancária, onde o aluno é um 
ser passivo, e o educador é o dono do saber e deposita seus conhecimentos nos alunos. Outro autor 
o qual nos debruçamos sobre suas ideias foi o educador francês Bernard Charlot, que trouxe grandes 
contribuições teóricas no campo educacional, nos permitiu conhecer várias funções do pedagogo 
nas diversas áreas de atuação, em especial a vivenciá-las. Charlot identifica o fracasso numa relação 
com o saber, não sendo algo já determinado pela classe, mas algo construído e pré-estabelecido pelos 
agentes sociais; foi a partir desta leitura, que vai para além da ideia de reprodução (Pierre Bourdieu), 
que Charlot questiona aos educadores e estudiosos “o que leva um aluno a ser bem sucedido na car-
reira acadêmica, se ele fracassou durante sua vida escolar?”. Estas e outras perguntas direcionaram o 
debate sobre a Relação do saber e o aprender (2002). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante debates, os alunos convidados participaram e relataram suas experiências enquanto es-
tudantes e professores da rede básica de ensino; narrando suas vivências dos Estágios Supervisiona-
dos, das Práticas Pedagógicas Programadas, extraindo dúvidas e esclarecendo conceitos afunilados 
pelos palestrantes e estudantes do PET. No decorrer das etapas do evento e da satisfação conquanto 
o evento existisse na Faculdade de Educação, UERN, fomos desafiados a ampliar para outras insti-
tuições, no caso a UECE e da UFPI, no X Encontro Cearense de Historiadores da Educação - ECHE 
e III Encontro Cearense de Geógrafos da Educação - ECEGE no ano de 2011; e no IV Fórum Inter-
nacional de Pedagogia - FIPED Brasil 2012. Percebemos, por assim dizer, que o Entre Autores que 
tem um diferencial independentemente do local realizado, pois consegue despertar momentos de 
discussões, por serem desenvolvidos por alunas da graduação faz com que os outros graduandos 
dialoguem com suas experiências e seus conhecimentos, gerando assim momentos riquíssimos de 
construção de saberes. Verificamos que somos seres em construção, ou seja, somo apenas um esboço. 
Não existe algo chamado fracasso escolar que podemos comprovar ou que esteja escondido no fun-
do da sala de aula, ou responsabilizar a escola, o professor ou a família pelo fracasso. Por meio deste 
evento, percebemos a relevância de aprofundar nossos conhecimentos acerca de obras pouco funda-
mentadas durante nosso processo de formação; com essas discussões socializamos a obra em detalhes 
em conjunto com os colegas das salas de aula do curso de Pedagogia, Matemática, História,Ciências 
Sociais, Geografia, Gestão Ambiental, permitindo, desse modo, abrir novas perspectivas de refletir 
sobre várias áreas do conhecimento. 
CONCLUSÃO
Pensar no Entre autores é refletir seu surgimento como ferramenta que possibilita a interação de con-
hecimentos que perpassam a educação e sociedade; fortalecendo nossa formação acadêmica quando 
objetiva “ampliar o entendimento das ideias dos autores relacionando com outros textos contribuin-
do para a melhoria da relação ensino-aprendizagem no curso”. (Planejamento do PET, 2012, 18). O 
Entre Autores contribui de forma significativa para atentarmos aos teóricos que reforçam a realidade 
educacional de maneira contundente, nos auxiliando a entendermos que a educação acontece quan-
do há permissão do sujeito na busca da aprendizagem.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo identificar a origem e utilização dos recursos financeiros a fim de 
perceber a influência que eles juntamente com a autonomia e a gestão escolar exercem na quali-
dade do processo de ensino e aprendizagem. O percurso metodológico adotado para este estudo, 
partiu da realização de uma entrevista semi-estruturada com a coordenadora financeira da escola 
e uma análise documental que incluiu acesso ao livro de caixa da escola e demais documentos que 
registram a aplicação dos recursos financeiros, fomos subsidiados também pelo aporte teórico da 
literatura da área de educação. Após a análise dos dados coletados e com base na literatura acerca da 
temática, constatou-se que são muitos os recursos financeiros das escolas com denominações e fins 
distintos, chegando às escolas pré-determinados. Observa-se ainda, que a escola necessita vivenciar 
sua autonomia financeira, fazendo-se necessária a destinação de recursos que atendam às suas reais 
necessidades, para contribuir com a gestão democrática. Assim sendo, evidencia-se a necessidade de 
maior autonomia para os gestores das instituições aplicarem esses recursos objetivando a melhoria 
da qualidade do ensino.
PALAVRAS-CHAVES: Autonomia. Gestão democrática. Qualidade educacional. 

INTRODUÇÃO
 As escolas públicas brasileiras recebem recursos financeiros que chegam a estas instituições 
com denominações e fins distintos. São eles: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa 
de Autogerenciamento da Unidade Escolar (PAGUE), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE), além do programa mais educação presente em 
algumas instituições. Para melhor compreendermos essas siglas, a seguir serão discriminados alguns 
recursos financeiros destinados às escolas públicas brasileiras. 
O PDDE é um recurso destinado à aquisição de materiais de expediente, tais como: papelaria, ma-
teriais de limpeza e manutenção de equipamentos. A instituição recebe uma única parcela para a 
compra desses materiais não podendo utilizá-lo para outros fins. O PAGUE é um recurso estadual 
destinado à compra de material de consumo como: gás de cozinha, material de limpeza e pequenos 
reparos na estrutura da escola. São repassadas 04 parcelas para atender a esses fins. Há também o 
PNAE, destinado a compra da merenda para os alunos do ensino fundamental e almoço dos alunos 
do programa mais educação.
O PDE é o instrumento que credencia todas as demandas das escolas referentes à gestão pedagógica, 
recursos humanos e materiais, como também de infraestrutura. O depósito do valor ocorre por meio 
de uma parcela anual.
No entanto se a escola precisar de mais dinheiro para arcar com quaisquer despesas extras que venha 
a ter, a mesma ficará impossibilitada de usar os demais recursos financeiros que disponha, pois não 
possui autonomia administrativa para isso. 
Neste sentido de acordo com Paro (2001, p.115), “[...] com relação à autonomia administrativa, esta 
significa a possibilidade de dispor de recursos e de utilizá-los da forma mais adequada aos fins edu-
cativos”. No entanto o que observamos até aqui é que cada recurso apresentado tem destino pré-de-
terminado. Dessa forma o gestor escolar fica impedido de utilizar esse dinheiro para qualquer outro 
fim que não seja o estabelecido pelos órgãos administrativos superiores. 
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O repasse de recursos diretamente às unidades de ensino traz novos horizontes à prática escolar, 
surgem novos papéis no cotidiano da escola, pois atribuições anteriormente realizadas pelo poder 
público central passam a ser efetuadas no âmbito local pelas escolas. Dessa forma, as instituições 
locais recebem uma maior capacidade de decisão, isso resulta num maior compromisso e controle da 
própria comunidade escolar.  
Cabe aqui refletirmos acerca da autonomia difundida nas escolas, pois percebemos que as escolas 
públicas não gozam de uma autonomia plena para o desenvolvimento das atividades desejadas e dis-
porem dos recursos como e onde desejarem. Segundo Libâneo:

Integrar os aspectos material/formal do ensino e, ao mesmo tempo, articulá-los com os movimentos 
concretos tendentes à transformação da sociedade, eis os propósitos da pedagogia crítico-social dos 
conteúdos. Ela valoriza a escola enquanto mediadora entre o aluno e o mundo da cultura construída 
(LIBÂNEO, 2001, p. 134).

 
Nos últimos anos foi implantado em algumas escolas o Programa Mais Educação com o objetivo de 
manter as crianças na instituição desempenhando as atividades propostas pelo referido programa. 
No entanto, muitas dessas instituições não estão preparadas para receber esses alunos em tempo in-
tegral, o que só dificulta o desenvolvimento das atividades. 
O Mais Educação é um programa federal que visa a educação dos alunos em tempo integral, ou seja, 
eles passam o dia todo na escola onde desenvolvem atividades esportivas e culturais com o auxílio 
de monitores. As duas parcelas pagas anualmente, são usadas para a compra de kits e materiais das 
modalidades a serem desenvolvidas na escola com os alunos, além de materiais de consumo e paga-
mento de monitores. 
Constatamos ainda que para o sucesso do projeto as instituições devem estar preparadas para re-
ceber essa nova demanda, oferecendo melhores estruturas para assim desenvolverem as atividades 
pedagógicas de forma que estas venham a ter bons resultados e que dessa forma os objetivos do pro-
grama sejam alcançados. 

3.1 AUTONOMIA E GESTÃO ESCOLAR: sua influência na qualidade do ensino

São vários os fatores que podem interferir na qualidade da educação e muitos deles bastante discuti-
dos. É por meio de investimentos e da valorização da educação e de outros fatores que as condições 
de trabalho dos profissionais podem ser melhoradas. Nessa perspectiva chamamos a atenção para a 
visão de Russo (2007, p. 70) que afirma:

Em geral, são mais citados como fatores que interferem na qualidade: os insumos básicos 
para que a escola funcione adequadamente, ou seja, recursos humanos, materiais e financei-
ros necessários para sustentar as práticas escolares; as condições de trabalho e remuneração 
dos professores; e a competência do corpo docente, que se traduz como formação inicial e 
continuada, experiência e compromisso com a causa da educação.

Nessa perspectiva, deixam-se de lado alguns fatores considerados importantes para a gestão do pro-
cesso e da produção de trabalho (RUSSO, 2007, p.70).  Por outro lado, acredita-se também que não 
são apenas esses fatores que interferem na qualidade da educação, pelos menos é a concepção dom-
inante. Essa é uma ideia que entende a administração como sendo técnica, tendo como objetivo 
garantir a racionalidade, sem interferir na qualidade.
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É sabido que no contexto educacional brasileiro a visão mais comum e difundida hoje é a de uma 
gestão centralizada que busca a objetividade e divisão do trabalho, respeito à hierarquia, ou seja, 
aos cargos e funções que são bem definidos dentro das instituições, e participação limitada da co-
munidade nos planejamentos financeiros e pedagógicos, assim “Esse é o modelo mais comum de 
organização escolar encontrado na realidade educacional brasileira, embora já existam experiências 
bem sucedidas de adoção de modelos alternativos, numa perspectiva sociocrítica”. (LIBÂNEO, 2004, 
p.120).
Em relação aos fatores que interferem na qualidade da educação, podemos citar a aplicação dos 
recursos financeiros, ou seja, a forma como esses são investidos. Os recursos financeiros são consid-
erados por muitos como sendo responsáveis ou que influenciam na qualidade do ensino. Mas como 
sabemos a utilização desses recursos pelas escolas envolve um grande processo burocrático que pode 
causar dificuldades as escolas, pois em nenhuma hipótese os gestores destas instituições podem usar 
o dinheiro para sanar outra necessidade que não a determinada pelas leis. 
Podemos perceber também que a autonomia presente nas escolas não é real, mas uma falsa autono-
mia imposta pelo governo que delega responsabilidades sem descentralizar o poder. E sobre isso Paro 
(2004, p.57) afirma que “Com relação à autonomia administrativa, não confundir descentralização 
de poder com ‘desconcentração’ de tarefas”. Sendo assim, podemos observar que a autonomia apre-
sentada é um processo que não corresponde à realidade vivenciada pelos que fazem parte da comu-
nidade escolar.
Espera-se que a autonomia contribua com o processo de qualidade e gestão do ensino, no entanto 
não é o que observamos, pois os governos não oferecem as condições mínimas necessárias ao bom 
funcionamento das escolas, uma vez que, as instituições não contam com a autonomia administrativa 
que precisam para empregar os recursos financeiros de forma mais adequadas aos fins educativos. No 
entanto, isso não significa que os gestores possam administrar os recursos como bem lhes convier, 
mais de forma responsável.
Nesta perspectiva, Paro (2001, p.115) aponta para esse fato bastante relevante e significativo da gestão 
escolar:

[...] também a autonomia administrativa da escola tem limites nas ações do Estado, que não pode 
abrir mão de seu dever e de suas prerrogativas em matéria do ensino. Isso se significa que gerir os re-
cursos com autonomia não implica utilizá-los apenas da forma que professores e diretores consider-
arem mais conveniente. Significa que, a partir de diretrizes gerais traçadas pelo sistema, cada unidade 
escolar imprime a sua gestão uma forma mais adequada às suas peculiaridades. (PARO, 2001, p.115).

Paro (2001) diz que não existem modelos pré-determinados de participação. É preciso que cada 
tentativa construa seu próprio caminho “[...] que se faz ao caminhar analisando cada passo. A par-
ticipação é necessária e antecede principalmente tomada de decisão, onde a execução é apenas um 
produto da ação, e apresenta várias dificuldades”. 
             Assim, pode-se fazer da escola estatal algo realmente público, o que pode acontecer quando a 
população tiver acesso a uma boa educação. Isso só será possível com a participação da comunidade 
na escola, para partilhar o poder entre todos os interessados na qualidade do ensino.
Concordamos que as escolas encontram limites em relação à administração dos recursos financeiros. 
Neste sentido, fica evidente que as escolas não têm autonomia para gerir os recursos, mas de qualquer 
forma vale ressaltar a importância da presença de diretrizes para direcionar a utilização dos recursos 
financeiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

         Diante do atual contexto a tendência é que cada vez mais se exijam respostas da escola, especial-
mente no que diz respeito à sua função formadora de pessoas capazes de contribuir com a sociedade.  
Isso implica na instituição de uma gestão eficiente dos recursos destinados à educação, o que con-
tribuirá, entre outros, para que haja melhoria do ensino.  
         A gestão democrática, portanto, é um instrumento de grande importância para as escolas, no 
sentido de fortalecer a autonomia e promover uma maior participação popular na discussão e nas to-
madas de decisões que afetarão não somente a comunidade escolar, mas também a própria sociedade 
onde a escola está inserida.  
A autonomia e a gestão escolar são consideradas de grande relevância para a melhoria do ensino. No 
entanto, cabe chamarmos a atenção para o fato de que não são apenas esses fatores que contribuem 
positivamente ou negativamente para a melhoria do ensino, pois há outros que também podem in-
terferir nesse processo de ensino e aprendizagem, tais como: baixos salários e ausência de estruturas 
adequadas, entre outros.
Para uma substantiva melhoria da qualidade do ensino, e consequentemente da educação espera-se 
que os governos não só descentralizem tarefas, mas poder, como nos coloca Paro (2001, p.115). O 
autor afirma também que a denominação qualidade total surge como pretexto para atender ao ne-
oliberalismo. E assim sendo é importante ter cuidado com esse fato. É bastante relevante o fato das 
instituições de ensino procurar envolver os professores, alunos, pais e direção nas atividades e nas 
decisões que as mesmas venham a tomar, pois acreditamos que desta forma a tão sonhada melhoria 
da educação comece a acontecer mesmo que não ocorra de imediato. 
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RESUMO

No Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), professores 
e alunos vivenciam um novo Projeto Pedagógico, uma nova estrutura curricular, implantada em 
2007. A esse respeito, questionamos: as práticas pedagógicas de professores sofreram mudanças para 
atenderem ao novo perfil do pedagogo estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso? Para respond-
ermos estas questões realizaremos uma pesquisa (auto) biográfica visando reconstruir as narrativas 
de professores sobre as suas práticas pedagógicas para verificar as permanências e as transformações 
ocorridas. Nesse processo de reflexão, nos apoiaremos, na abordagem biográfica na perspectiva de 
Nóvoa (1988), nas idéias pedagógicas apresentadas por Saviani (2009), entre outros. Sob essa ótica, o 
objetivo deste trabalho é investigar as práticas pedagógicas de professores da Faculdade de Educação 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para caracterizá-las em relação às idéias 
pedagógicas, buscando identificar as permanências e modificações de suas práticas e o desenvolvi-
mento profissional dos professores. A pesquisa encontra-se em fase inicial e ainda não apresenta 
resultados.

PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA PEDAGÓGICA; PROFESSORES; CURSO DE PEDAGOGIA

INTRODUÇÃO

Atualmente a sociedade brasileira vivencia um processo de grandes mudanças, dentre elas, o de-
senvolvimento tecnológico e os novos saberes que emergem derivados das transformações sofri-
das e refletem nas ações de professores e alunos no cotidiano escolar interferindo no processo ensi-
no-aprendizagem e exigindo respostas às suas necessidades educativas e formativas. 
Situamos neste contexto de mudanças, o Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), no qual professores e alunos vivenciam um novo Projeto Pedagógico, uma 
nova estrutura curricular, implantada em 2007.
 A esse respeito, questionamos: as práticas pedagógicas de professores sofreram mudanças para at-
enderem ao novo perfil do pedagogo estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso? O que significa 
ensinar, aprender e ser professor para os professores do Curso de Pedagogia da UERN? As idéias ped-
agógicas a serem constatadas nas narrativas de professores da Faculdade de Educação representam 
uma prática pedagógica que contribui para uma aprendizagem significativa? 
Para respondermos estas questões realizaremos uma pesquisa-ação, pois estaremos trabalhando a 
formação continuada de 10 (dez) professores da Faculdade de Educação;



268

aplicaremos um roteiro de entrevista visando reconstruir as narrativas de professores sobre as suas 
práticas pedagógicas e faremos encontros sistemáticos com os professores envolvidos para reflexões 
e socialização de suas práticas. Nesse processo de reflexão, nos apoiaremos, na abordagem biográfica 
na perspectiva de Nóvoa (1988), nas idéias pedagógicas apresentadas por Saviani (2007), entre out-
ros. 
Sob essa ótica, o objetivo deste trabalho é investigar as práticas pedagógicas de professores da Facul-
dade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para caracterizá-las 
em relação às idéias pedagógicas, buscando identificar as permanências e modificações de suas práti-
cas e evidenciando, o avanço (ou não) da aprendizagem de alunos do Curso de Pedagogia e o desen-
volvimento profissional dos professores.

 A METODOLOGIA

Muitos caminhos são trilhados na realização de uma pesquisa. Nesta, ora apresentada, realizaremos 
trilhas concomitantes. Faremos uma pesquisa exploratória acerca das fontes a serem utilizadas e a 
revisão bibliográfica e selecionaremos 10 (dez) professores que atuaram e atuam nas disciplinas Es-
tágio Supervisionado II e III nos períodos das duas experiências curriculares: a implementada em 
1995 que perdurou até 2007 e a proposta atual iniciada em 2007, bem como, sejam ou tenham sido 
professores nas demais licenciaturas da Faculdade de Ciências Exatas Naturais (FANAT) e Faculdade 
de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC).  
Escolheremos estes professores, pois eles terão acompanhado os estágios de alunos e verificado mais 
de perto as mudanças na atuação deles em sala de aula. Além disso, em outros projetos que tratamos 
da contribuição das disciplinas pedagógicas para a formação de professores, constatamos a neces-
sidade de refletirmos coletivamente sobre a prática de professores que atuam nas licenciaturas da 
FANAT e da FAFIC.
Caracterizaremos suas práticas docentes a partir de narrativas de suas histórias de vida e relacion-
aremos as práticas às teorias pedagógicas do contexto educacional daquele momento histórico. Para 
isso, elaboraremos um roteiro geral com eixos que irão desembocar nos aspectos do desenvolvimento 
profissional do professor: aspectos de experiência de vida, formativos, da carreira e a atuação em 
sala de aula. Aplicaremos o roteiro de entrevista para aos dez professores. Neste momento nos apoi-
aremos no método biográfico história de vida conforme nos referenda Nóvoa (1988), o qual reforça 
o princípio que é sempre a própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma 
compreensão sobre o seu percurso de vida. 
A História de Vida reconstrói aspectos individuais, singulares de cada sujeito, mas, ao mesmo tempo, 
ativa uma memória coletiva. A autoformação que as histórias de vida possibilitam que poderá fazer 
emergir saberes subjetivos e não formalizados através de sua socialização
Concomitante a aplicação dos roteiros de entrevista, faremos a transcrição das narrativas e posteri-
ormente a transcriação conforme o aporte teórico proposto por Alberti (1990), cuja obra apresenta a 
fundamentação teórica da história oral e as valiosas experiências de pesquisas nessa área, em especial 
sobre a elaboração de roteiro de entrevista e sua aplicação.
Depois da transcrição das entrevistas iremos analisá-las na perspectiva da análise do discurso de 
acordo com Orlandi (2002), buscando assim os significados de suas linguagens e à luz das tendências 
pedagógicas, visando a obter subsídios para a formação inicial reflexiva dos formandos em Pedago-
gia e conseqüentemente das demais licenciaturas. Além disso, faremos uma observação estruturada 
(Sistemática, planejada, controlada): utiliza instrumentos para a coleta de dados ou fenômenos ob-
servados. O observador sabe o que procura e o que carece de importância.
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Poderemos afirmar que a Pesquisa-ação caracterizará a execução desse Projeto de Pesquisa, visto que, 
concomitante ao processo de investigação sobre a prática pedagógica de professores da Faculdade 
de Educação, estaremos trabalhando a formação continuada de 10 (10) professores da Faculdade de 
Educação.
Almejamos que a pesquisa e ação caminhem juntas de modo que possam contribuir para a mudança 
ou fortalecimento da prática pedagógica dos professores envolvidos. Nesse processo de pesquisa e 
ação, queremos ser colaboradores, onde sujeitos e pesquisadores possam interagir na produção de 
novos conhecimentos. (FRANCO, 2005) 
 Para finalizar faremos o cruzamento entre as histórias de vida, a legislação e teorias pedagógicas 
estudadas em Saviani (2009), Gauthier (1998).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na década de 1990 o Brasil passou por mudanças intensas, fundamentadas na globalização e no ne-
oliberalismo. No aspecto político, Collor de Melo assume a Presidência da República, como primei-
ro presidente eleito diretamente pelo povo após a ditadura militar, porém seu mandato não dura 
mais que dois anos e assume o seu vice Itamar de Souza. Foram anos em que aconteceram algumas 
privatizações, novos planos econômicos na tentativa da estabilização da economia, bem como a im-
plementação de uma nova ordem política. Em 1995 Fernando Henrique Cardoso de Melo assume a 
Presidência da República e passa oito (08) anos no poder. 
Nestes anos vamos ter a Conferência Mundial de Educação para Todos que aconteceu em março 
de 1990, em Jomtien na Tailândia e em sua declaração atesta a necessidade da educação para todos, 
visto a grande quantidade de pessoas ainda analfabetas. Em decorrência, no Brasil vamos ter o Plano 
Decenal de Educação (1993-2003); em 20 de dezembro de 1996 é outorgada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, logo em seguida são publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Na política educacional o Ensino Fundamental foi priorizado e ficaram em segundo plano, os demais 
níveis de ensino. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério (FUNDEF) é um exemplo desta prioridade.
Diante dessa realidade educacional são exigidas das instituições formativas adequações para o at-
endimento às novas exigências. No Curso de Pedagogia da UERN, por exemplo, foi implantado um 
novo currículo.
Diante de nossas vivências afirmarmos que o processo de reformulação dos cursos de formação de 
professores e a implantação de novos currículos, por si só não garantem as mudanças ou permanên-
cias nas práticas pedagógicas de professores. Nesse sentido, a urgência em desenvolvermos ações que 
contribuam para o processo de formação continuada de professores da Faculdade de Educação. 
Além disso, como afirmamos em outro estudo (COSTA, 2003) a história nos mostra a prática ped-
agógica do professor em pleno século XXI, ainda com muitas características daquela implantada no 
século XVII, momento em que, segundo Gauthier (1998), a Pedagogia se formaliza, constituindo-se 
um método de ensino que tem como característica principal o controle total do grupo, do tempo, do 
espaço, dos saberes do professor. A partir do século XX, os teóricos criticam a tradição pedagógica, 
entretanto, ela predomina ainda hoje na maioria das práticas de professores. Novos problemas são 
postos, dentre eles a busca pela profissionalização do ensino, a qual passa também pela clarificação 
da prática pedagógica do professor em sala de aula.
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A prática pedagógica do professor é permeada por saberes diversos: saberes curriculares, disciplin-
ares, da experiência, da tradição pedagógica, das ciências da educação. Dentre esses saberes, destaca-
mos os saberes da experiência, sobre os quais pouco conhecemos, pois é um saber privado, particular 
e pessoal. Ainda para Gauthier (1998), os saberes da experiência se referem aos julgamentos, aos 
truques, estratagemas e maneiras de fazer que, apesar de testados, permanecem em segredo; são os 
saberes adquiridos ao longo da prática profissional no contato com alunos e grupos.
A prática pedagógica é o agir do professor que pressupõe uma concepção do papel de escola, de 
professor (a), de aluno, ensino, de aprendizagem, de sociedade, que influenciará a determinação de 
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação da educação escolar, e não escolar, conseqüentemente, 
evidenciará uma teoria ou teorias pedagógicas.  
Acerca da prática pedagógica, Gauthier (1998) afirma que o ensino é uma ocupação universal e foi 
permeado por idéias preconcebidas que optam pela manutenção dessa ocupação numa espécie de 
cegueira conceitual. Pensou-se por muito tempo que para ensinar bastava conhecer o conteúdo; ter 
talento; ter experiência; bastava seguir a intuição. “Certas idéias preconcebidas prejudicam o pro-
cesso de profissionalização do ensino, impedindo o desabrochar de um saber desse ofício sobre si 
mesmo” (GAUTHIER, 1998, p. 25).
O professor precisa ter clareza das idéias pedagógicas que norteiam sua prática e de se colocar em 
uma postura norteadora do processo ensino-aprendizagem, levando em consideração que sua práti-
ca pedagógica em sala de aula tem papel fundamental no desenvolvimento de seu aluno.  Sobre essa 
prática, GADOTTI (2000:9) afirma que “nesse contexto, o educador é um mediador do conheci-
mento, diante do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento 
a partir do que faz e, para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar 
novos sentidos para o que fazer dos seus alunos”.
Acerca das idéias pedagógicas, Saviani (2007) constata que dos anos de 1970 para os de 1980, as 
diferentes tendências pedagógicas: pedagogia tradicional, escolanovista, tecnicista, crítico-reprodu-
tivista. estavam presentes nas práticas dos professores. Ao longo dos anos de 1980, as pedagogias con-
tra-hegemônicas, como afirma Saviani, ensaiavam vir em socorro ao professor, visto o pessimismo 
pedagógico proporcionado pelas teorias reprodutivistas. Na década de 1990, temos as reformas de 
ensino neoconservadoras.  Para ele, no contexto atual, as práticas pedagógicas dos professores estão 
marcadas por um neo-escolanovismo; pelo neoconstrutivismo; neotecnicismo. 
Atualmente professores e alunos do Curso de Pedagogia da UERN vivenciam uma nova estrutura 
curricular implantada em 2007. Diante desta nova estrutura questionamos: as práticas pedagógicas 
dos professores sofreram mudanças para atenderem ao novo perfil do pedagogo estabelecido no Pro-
jeto Pedagógico do Curso? O que significa ensinar, aprender e ser professor para os professores do 
Curso de Pedagogia da UERN? Que práticas pedagógicas são reveladas nas narrativas de professores 
da Faculdade de Educação? Os professores refletem sobre suas práticas? Que teorias pedagógicas es-
tão subjacentes às práticas educativas destes professores? As idéias pedagógicas constatadas nas nar-
rativas de professores da Faculdade de Educação representam uma prática pedagógica que contribui 
para uma aprendizagem significativa? 
 Neste cenário de mudanças, situamos o professor universitário, especificamente os professores que 
atuam na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) como 
profissionais que necessitam refletir e rever suas práticas pedagógicas visto que, conforme Pimenta 
(2002), no atual panorama nacional e internacional, há uma preocupação com o crescente número 
de profissionais não qualificados para a docência universitária, o que estaria apontando para uma 
preocupação com os resultados do ensino da graduação. 



271

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente pesquisa possibilitou-nos afirmar que há uma lacuna existente sobre a história da Fac-
uldade de Educação, as vozes dos professores, os seus saberes, e as práticas por eles desenvolvidas, 
Não há uma cultura de preservação das nossas histórias. Urge um trabalho que recupere e preserve 
a história da profissão docente em Mossoró. A história pessoal e profissional antes de individual é 
resultante das interações sociais, constituindo, sem dúvida num material rico a ser explorado e estu-
dado por todos que se preocupam com a educação.
A pesquisa enfatiza a possibilidade de caracterizarmos e reconstruirmos as práticas docentes de pro-
fessoras da Faculdade de Educação, pois a história da profissão docente não tem sido, na maioria 
das vezes, escrita por quem a faz e muitas experiências ficaram perdidas nessas salas fechadas, na 
memória dos professores e no tempo.
 Rememorando o passado de experiências em ensino e formação e refletindo sobre a nossa prática 
docente, percebemos a importância de recuperarmos as histórias de vida de professores e acompan-
harmos a evolução da profissão docente em nossa sociedade proporcionado assim uma formação 
continuada dos professores envolvidos na pesquisa
O avanço dos estudos sobre o magistério, a docência, e a escola exige um olhar muito mais amplo 
e contextualizado. Portanto, a análise de fatos históricos centrados na docência é um caminho fértil 
para a compreensão do momento atual que tanto exige para formar bem e profissionalizar o profes-
sorado.
Esperamos que este projeto aos apresentar resultados fomente discussões e continuidades, pois reto-
mará clássicos da educação para refletir sobre a prática docente de professoras na atualidade
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LETRAMENTO DIGITAL NO ESPAÇO ESCOLAR 

Jô Natiane de Souza- UERN 
Maquézia Emilia de Morais - UERN  
Francisca Maria Gomes Cabral Soares - UERN 

RESUMO: Este estudo discute o que caracteriza o letramento digital e alterações curriculares advin-
das desse fenômeno no espaço escolar. Nessa perspectiva, inclui problematizar o domínio das práti-
cas sociais que envolvem a leitura e a escrita, produtos culturais integrados as ferramentas da WEB 
2.0. Para isso, estamos desenvolvendo uma pesquisa de natureza qualitativa, por meio de um estu-
do exploratório e bibliográfico, tendo como instrumentos metodológicos o questionário e leituras 
do aporte teórico relacionado com o tema, fazendo levantamento bibliográfico, seleção, fichamento, 
arquivamento das abordagens teóricas. Nesse processo, pretendemos focar especificamente os en-
caminhamentos curriculares que abordam a autoria do hipertexto, a fim de ver também como os 
professores apropriam-se de habilidades e competências relacionadas com a dinâmica da leitura e 
da escrita frente ao hipertexto e como utilizam na vida cotidiana e no contexto escolar essas novas 
formas de elaboração dos gêneros virtuais, modificando o currículo escolar. Assim, acreditamos que 
a realização da pesquisa nos possibilitará perceber quais alterações ocorrem nas ações didáticas  de-
senvolvidas no espaço escolar no que se refere ao letramento digital.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertexto; Formação Continuada; Cibercultura.
INTRODUÇÃO
 Este estudo aborda a proposta inicial do projeto de pesquisa Letramento digital e alterações 
no espaço escolar . A pesquisa que estamos propondo tem como compromisso evidenciar as carac-
terísticas do letramento digital e as alterações curriculares advindas desse fenômeno social. Ressalta-
mos que na delimitação do assunto focaremos de modo mais particularizado os encaminhamentos 
teóricos e práticos vivenciados pelos professores em cursos de formação específicos para lidar com as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). 
Sendo assim, convém esclarecer que no percurso da investigação pretendemos buscar quais consen-
sos e dissensos a literatura registra e o que declaram os professores acerca da materialização desses 
encaminhamentos em dispositivos didáticos para uso das TICs e suas concepções sobre a necessidade 
de potencialização dessas ferramentas midiáticas no contexto da educação, aspectos que também 
configuram o letramento digital.
A abordagem sobre letramento digital nos inquieta por ser urgente o domínio das TICs nas esco-
las, algo que vem sendo priorizado pelas políticas públicas de inclusão digital. Nessa perspectiva, 
o Ministério da Educação e da Cultura (MEC) tem investido tanto em aparato tecnológico instru-
mental como em formação para os professores, instituindo o Programa Nacional de Informática na 
Educação (PROINFO - SEED/MEC) uma formação continuada para lidar com as novas tecnologias. 
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No entanto, visualiza-se nas escolas um discurso imposto pelas políticas públicas de inclusão dig-
ital e a quase ausência de uma prática pedagógica intencional com uso das TICs. Já os pesquisa-
dores investem em estudos que sinalizam sobre o uso imperativo das TICs no espaço escolar e 
Santos (2005) diz que essa é uma tendência em pesquisa pautada na relação complexa e interativa 
entre as aprendizagens e que elas são tecidas não apenas ao longo da formação acadêmica e do ex-
ercício da profissão, mas também nas vivências pessoais, nos diversos ‘espaços tempos’ das cidades. 

METODOLOGIA

A construção da pesquisa possui por natureza abordagem qualitativa,  caracterizada pela busca de 
dados num ambiente natural, sendo o investigador um instrumento principal, que por meio dos 
seus equipamentos intenciona compreender o ambiente natural, seu contexto social (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994). Nessa perspectiva consideramos que: [...] Os estudos que empregam uma metod-
ologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação 
de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos [...] contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo. (RICHARDSON, 1999, p. 80).
A intenção acadêmico-científica será a feitura de um levantamento bibliográfico e aplicação de ques-
tionários com perguntas fechadas e abertas, visando conhecer o letramento digital dos professores 
dos primeiros anos escolares e como seus conhecimentos tem alterado o currículo. 
Os instrumentos metodológicos propostos são: estudo bibliográfico para auxiliar no conhecimento 
conceitual acerca do fenômeno do letramento, sua evolução teórica a partir da alfabetização, um 
conceito inicial, e as características que configuram o letramento digital. 
O conceito de currículo também é uma necessidade, buscando-se compreensão das práticas 
pedagógicas em movimento dentro da escola. As referências bibliográficas dos cursos de for-
mação continuada serão priorizadas. Os passos a serem seguidos são: um levantamento das dis-
cussões teóricas empreendidas nos espaços acadêmicos e de formação continuada (impres-
sas e digitalizadas) que contemplam os conceitos abordados em nossa pesquisa, (letramento, 
letramento digital e currículo, hipertexto, cibercultura); selecionaremos as ideias centrais das obras. 

DISCUSSÕES

Ressaltamos que na delimitação do assunto focaremos de modo mais particularizado os encaminha-
mentos teóricos e práticos vivenciados pelos professores em curso de formação específicos para lidar 
com as Tecnologias da informação e da Comunicação (TICs).
 Para Santos (2005) precisamos compreender como acontece a formação de professores para a docên-
cia e isso inclui o domínio de novas tecnologias, já que estamos vivendo num mundo social im-
pregnado pela cultura digital e esses recursos poderão  alargar possibilidades de ensino, algo pouco 
evidenciado também nos cursos de formação inicial de professores. Os processos de formação con-
tinuada têm instituído práticas e projetos pontuais e contextualizados, de acordo com os modelos 
curriculares específicos e de alguns docentes que vem construindo e atuando na e pela internet com 
desenhos curriculares de sua autoria.  
         Nesse direcionamento, entendemos que essa discussão acadêmica é relevante para a formação 
do graduando e fortalece as pesquisas da área, além de favorecer de forma mais pontual o diagnóstico 
do letramento digital de professores dos primeiros anos escolares, no espaço local, já que nosso lócus 
será uma escola pública de Mossoró-RN. 
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CONCLUSÃO 

Diante do exposto, reforçamos que as tecnologias e os processos sociais delas decorrentes modificam 
neste século XXI as relações sociais, culturais e políticas (SANTOS, 2005). Logo a escola como lócus 
de formação precisa perceber-se integrante desse processo, isso, em parte, justifica que a realidade 
escolar não pode ficar aquém de um momento/movimento histórico-cultural agregado a formação 
social dos sujeitos.  
         As pessoas sejam em ambientes formais ou informais já lidam de alguma forma com dispositivos 
eletrônicos digitais e alteraram seus modos de transição com a informação, apropriam-se de bens 
simbólicos a partir de eventos inéditos, escrevendo uma nova história na humanidade, no mundo 
tecnológico, ainda que esse seja um tempo simultâneo, já que para uns esse tipo de vivência está in-
corporado e para outros ele ainda não chegou.  
Logo, colocar na escola instrumentos materiais e não preparar os educadores e educandos para li-
dar com esse tipo de conhecimento poderá alargar a desigualdade social, já que o desconhecimento 
poderá afastá-los das oportunidades de melhores condições de vida.
 
REFERÊNCIAS

BOGDAN, R; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos 
métodos.Porto, Portugal: porto editora LDA, 1994.

SANTOS, Edméa. Educação online: cibercultura e pesquisa-formação na prática docente. Tese de 
doutorado.Salvador: FACED-UFBA, 2005. [Orientador: Prof. Roberto Sidney de Macedo].

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. Sã Paulo: Atlas, 1999.



276

O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (2009 A 2012)

Mônica Mayara de Queiroz Melo - UERN ; 
Maria da Conceição de Lima Andrade - UERN 

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é apresentar o mapeamento da produção discente ori-
unda da última matriz curricular, ou seja, das X e XI versões do Curso de Especialização ofertado 
pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/UERN). A 
primeira oferta deste curso ocorreu em 1996 com a versão de Especialização em Pesquisa Educa-
cional. A proposta do Curso passou, então, por modificações e a sua próxima oferta foi a I versão do 
Curso de Especialização em Educação que também sofreu outras alterações sucessivas em sua matriz 
curricular no decorrer dos anos. Esta pesquisa, portanto, mapeia e descreve as vertentes temáticas 
que nortearam a produção discente – as monografias – dos alunos ingressantes no período de 2009 
a 2012. Justifica-se a escolha pela última matriz do referido Curso em razão da exeqüibilidade de 
uma investigação em apenas um ano e, também, pela oportunidade de obtenção de dados juntos aos 
acadêmicos matriculados na versão ainda em vigor do Curso de Especialização em Educação. As 
informações, coletadas por meio de pesquisa documental, além de mapear a produção discente, re-
cuperam a história da pós-graduação lato sensu em educação na referida Instituição. De mais a mais, 
os depoimentos dos alunos obtidos por meio de questionários compostos de perguntas abertas, bem 
como o da atual Coordenadora do Curso, em entrevista semiestruturada, fornecem subsídios para 
uma avaliação e eventual reestruturação do referido Curso, processo em andamento na FE. 

PALAVRAS-CHAVE: Produção discente; Pós-Graduação lato sensu em Educação; Curso de Espe-
cialização em Educação; Currículo.

INTRODUÇÃO

O objetivo a que se propõe esta pesquisa é o de mapear a produção discente – monografias – oriunda 
da última matriz, ou seja, das X e XI versões do Curso de Especialização ofertado pela Faculdade de 
Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/UERN).
No entanto, há de se constatar a quase inexistente literatura especializada na área quando se trata da 
produção discente na Pós-Graduação lato sensu do País, tendo sido localizado nos levantamentos 
bibliográficos apenas uma pesquisa cuja preocupação recai sobre os trabalhos que discutem o tema 
da ludicidade (OLIVEIRA, 2009). No que diz respeito ao Curso de Especialização da FE/UERN, 
foram identificados um artigo que trata do mapeamento do que foi produzido na área de gestão edu-
cacional (MEDEIROS, 2004) e outro trabalho na área de formação do professor (BRAZ et al, 2009). 
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METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de tipo bibliográfico 
e documental, uma vez que foram adotadas como fontes primárias as monografias produzidas na úl-
tima matriz curricular do Curso de Especialização em Educação da FE/UERN, bem como os docu-
mentos necessários à sua criação, os projetos contendo as matrizes curriculares e os relatórios finais 
de cada versão. Além disso, contou com o recurso a fontes testemunhais, pois foram investigados 
os alunos da X e XI versões da 5ª matriz do referido Curso por meio da aplicação de questionários 
compostos de perguntas abertas e a realização de entrevista semiestruturada com a sua atual Coor-
denadora.
Para o mapeamento das monografias, foi feito o fichamento de cada uma delas levando em consid-
eração as informações da ficha catalográfica, do resumo e do texto. Durante a leitura do texto, foram 
identificados a problematização da pesquisa, a metodologia, os conceitos e autores mais utilizados. 
Além disso, foram registradas conclusões a que chegaram as pesquisas e as eventuais sugestões con-
tidas nas monografias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Só em 1995 acontecem as primeiras discussões sobre a implantação de um programa de pós-gradu-
ação lato sensu em educação na então denominada Universidade Regional do Rio Grande do Norte 
(URRN). Os professores Francisca Otília Neta e Raimundo Nonato de Araújo elaboraram um pro-
jeto que, depois de discutido e aprovado, deu início à primeira turma do Curso de Especialização 
cuja habilitação era em Pesquisa Educacional (1ª matriz curricular). O Curso surgiu da necessidade 
de institucionalizar e sistematizar o ensino de Pós-Graduação na Faculdade de Educação e ocorreu 
no período de julho de 1996 a dezembro de 1997 e teve como coordenadora a professora Francisca 
Otília Neta. Outro Curso foi iniciado em outubro de 1997 e concluído em março de 1999, nomeado 
agora de Curso de Especialização em Educação e data daí a sua primeira versão (2ª matriz curricu-
lar)
Este Curso surgiu da necessidade de dar continuidade pós-graduação, no interior da FE/URRN, 
para que fosse possível a consolidação de suas linhas de pesquisa e para que favorecesse condições 
para criação e implantação do Mestrado em Educação. Foi coordenado pelas professoras Arilene 
Maria Soares de Medeiros e Francisca Otília Neta e estava composto por dois campos temáticos: 
Alfabetização e Gestão dos Sistemas de Ensino (UERN, 1999a). 
Coordenado pela professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira, de junho de 2009 a janeiro de 2011 
realizou-se a X versão. Dessa vez, foi inserida uma etapa a mais no processo avaliativo: a entrevista. 
Assim, os candidatos passavam pela prova escrita (eliminatória), pela entrevista (classificatória) e 
pela análise do curriculum vitae (também classificatória). De lá para cá, foram cinco matrizes e onze 
versões. 
A professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira também coordena a XI versão, provavelmente, a 
última desse ciclo, uma vez que já está constituída a comissão que discutirá, avaliará e proporá os 
novos rumos da pós-graduação lato sensu da FE/UERN. Com início no dia 06/12/2010 a última 
versão ainda não foi concluída em função de duas greves que aconteceram nesse período. Como 
consequência, o Relatório Final referente a essa versão ainda não foi elaborado.
Como se pôde observar, desde o primeiro Curso de Especialização em Pesquisa Educacional até a 
XI versão do Curso de Especialização em Educação, algumas mudanças foram implementadas pro-
duzindo cinco matrizes curriculares. 
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O foco desta pesquisa, no entanto, recai sobre as produções discentes da 5ª matriz curricular. Na X 
versão inscreveram-se 44 alunos, mas apenas 27 concluíram. As monografias produzidas estão assim 
distribuídas: 12 em Formação de Professores; 07 em Ensino e Currículo Escolar; 04 em Gestão do 
Sistema de Ensino e 04 em Políticas para a diversidade e inclusão. Na XI versão foram 23 inscritos e 
desse número 18 apresentaram seus trabalhos: 04 em formação; 05 Ensino e Currículo 05 em Gestão; 
02 em Políticas para a diversidade e inclusão e 02 em alfabetização. As sete primeiras defesas antes da 
greve aconteceram entre os meses de fevereiro e maio de 2012. Depois da greve, aconteceram onze 
defesas. A demora na entrega dos exemplares finais das monografias à Secretaria do Curso impossi-
bilitou a consulta a esse material em tempo hábil para a conclusão desta pesquisa. No entanto o que 
será foco será o que foi dito pelos alunos quanto ao curso em si.
Além do mapeamento das monografias, foram utilizados questionários com questões abertas para a 
coleta de informações com os alunos da XI versão. Dos 23 enviados, retornaram apenas sete. Indaga-
dos sobre as contribuições do Curso, os alunos foram unânimes ao afirmar que o Curso ampliou, 
pelas leituras e pesquisas realizadas, as qualificações profissionais o que teve como conseqüência 
o aprofundamento dos conhecimentos na área da Educação e uma melhoria em suas práticas ped-
agógicas. Mencionaram o fato de terem despertado a capacidade de observar no cotidiano escolar fa-
tos que antes passavam despercebidos. Afirmam também, que tiveram as suas expectativas satisfeitas 
em relação ao Curso e às disciplinas cursadas de uma maneira geral.
No entanto, algumas dificuldades foram identificadas, dentre elas: a ausência de professor para orien-
tar o tema de interesse; o cronograma e horário das disciplinas; o acervo bibliográfico desatualizado 
da biblioteca da UERN; a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UERN; algumas disciplinas 
descontextualizadas e os encontros de orientação focados apenas no produto final e não no processo 
de aprendizagem. Um grave problema mencionado tanto pelos alunos quanto pela Coordenadora 
foi como as duas greves que aconteceram durante o período de realização do Curso interferiram no 
ritmo do desenvolvimento das pesquisas e, quando do retorno, a correria para a entrega do texto 
escrito e a defesa em tempo hábil.
Sobre as sugestões dadas pelos alunos para a melhoria do Curso foram citadas a necessidade da 
disponibilidade de tempo por parte dos professores para orientação, bem como um maior compro-
metimento por parte dos mesmos. É mencionada a possibilidade de que os alunos fossem ouvidos 
durante o processo de escolha das orientações. Sobre as disciplinas, que deveriam seguir o modelo da 
graduação, ou seja, cada dia da semana para uma disciplina diferente. Sugere-se, ainda, o aumento 
da quantidade das disciplinas específicas dos campos temáticos com o seu correspondente aumento 
na carga horária. 

CONCLUSÃO

Uma das primeiras conclusões a que se pode chegar com relação ao Curso de Especialização em 
Educação da FE/UERN diz respeito ao cumprimento de sua função de inserção social. Desde que foi 
criado em 1996, as diferentes versões têm formado professores não apenas da Educação Básica, bem 
como professores da própria Faculdade de Educação da UERN: alguns destes tendo já concluído o 
Doutorado. Também é digno de registro o fato do Curso de Especialização em educação funcionar, 
atualmente, conforme se pode verificar a partir das trajetórias dos ex-alunos, como instância de re-
crutamento para o Mestrado em Educação da UERN.
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Outro fato que ressalta a importância do referido Curso pode ser mencionado quando, por ocasião da 
implantação do Curso de Mestrado em Educação na mesma Instituição no ano de 2010, foi question-
ada a continuidade da pós-graduação lato sensu. Todos os professores da FE/UERN foram unânimes 
em concordar pela manutenção do Curso, pois reconhecem que ainda há uma demanda formativa 
reprimida. No entanto, observam também, a necessidade de uma avaliação do Curso objetivando um 
redirecionamento do formato atual. A perspectiva é a de que alguns problemas identificados nesta 
pesquisa, dentre eles a repetição temática das monografias, sejam levados em consideração quando 
das discussões que serão realizadas oportunamente sobre o novo perfil e características das próximas 
edições do referido Curso.
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O ESPAÇO ESCOLAR COMO UM COMPONENTE CURRICULAR NO PROCESSO DE ENSI-
NO E APRENDIZAGEM ¹ 
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RESUMO: Um espaço escolar apropriado precisa garantir às crianças e aos jovens bem estar, ou seja, 
um ambiente em que os alunos possam viver harmoniosamente. O objetivo deste trabalho é mostrar 
as dificuldades pelas quais passam os alunos em relação ao espaço escolar inadequado. O espaço es-
colar é um ambiente formador, então se deve ter preocupação com a infraestrutura para que ela seja 
facilitadora da aprendizagem dos alunos. A falta de conforto influi bastante no desempenho escolar, 
pois uma escola em condições precárias poderá desestimular, já que se acredita que quanto mais 
conforto o aluno adquirir melhor será seu rendimento escolar.
 PALAVRAS-CHAVE: Estrutura física; Desenvolvimento; Qualidade.

 INTRODUÇÃO
Segundo Vygotsky, “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas, é es-
sencial ao seu desenvolvimento” (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 560). A infraestrutura das escolas 
deve apresentar um ambiente que permita o desenvolvimento dos alunos na prática de diversas ativi-
dades sejam elas físicas ou culturais.                                                                                                                                                           
A infraestrutura das escolas deve apresentar um ambiente que permita o desenvolvi-
mento dos alunos na prática de diversas atividades sejam elas físicas ou culturais. 

METODOLOGIA 
Utilizamos como procedimentos metodológicos escolas de ensino fundamental localizadas em bairro 
de periferia na cidade de Mossoró/RN que foi o nosso objeto de estudo exploratório com observação e 
registros fotográficos, em seguida houve a problematização de usos do espaço quando percebemos a sua 
inadequação para o desenvolvimento de atividades fora da sala de aula, este trabalho em parceria com 
a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte por meio do Programa Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência (PIBID) que desenvolve atividades visando melhorar o rendimento escolar de alunos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Neste trabalho, percebemos o quanto a infraestrutura das escolas de rede pública pode influenciar 
na permanência e no desenvolvimento dos alunos dentro e fora da sala de aula, pois uma escola bem 
estruturada faz com que seus alunos interajam melhor entre si e com o meio, tornando-se um ser 
crítico e autônomo. De acordo com Vital Didonet, “O espaço escolar não é apenas um lugar para 
abrigo do aluno, nele realizam-se diversas atividades e práticas para a aprendizagem”, ou seja, escola é 
bem mais do que apenas um lugar que se aprende e ensina, mas também um lugar de construção de 
conhecimento; convívio social e afetivo. 
           “Os espaços escolares antes de tudo deveriam ser planejados com a participação da comunidade 
escolar, das próprias crianças promovendo aprendizagem, criatividade, interação e desafios para ex-
plorar o ambiente físico destinado à educação e tornando-os assim um espaço acessível a todos” 
(Parâmetros Básicos de Infraestrutura Para Instituições de Educação Infantil, 2006). A existência de 
espaços com ar ventilação e visibilidade da natureza favorece liberdade de movimentos, lazer, con-
vivência e brincadeiras e isso contribui bastante para o desenvolvimento dos alunos ajudando-o até 
mesmo a associar seu conhecimento com o meio no quais vivem.                                                                                         
              Entretanto, “Os alunos de lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o movimento e o 
pensamento, o silencio e o barulho, que constroem o conhecimento” (FUNDESCOLA/MEC, 2006). 
CONCLUSÃO 
 Diante do estudo realizado podemos afirmar com certeza que há varias instituições em todo o país 
funcionando de forma ilegal desprovida de vários aspectos que necessitam uma escola de qualidade, 
é o caso das escolas pesquisadas. Embora haja uma série de documentos das novas exigências legais 
com o objetivo de definir critérios de qualidade para a infraestrutura das escolas, mas a falta de fis-
calização também é bastante precária.                                                                                                                  
              Portanto, é necessário e de fundamental importância denunciarmos os infratores para a real-
ização de obras arquitetônicas mais compatíveis com as atividades que são desenvolvidas nas escolas. 
Estudar em um ambiente que não ofereça espaço físico adequado pode contribuir para o afastamento 
e desestímulo dos alunos já que eles passam boa parte de suas vidas dentro de salas de aula. 
REFERÊNCIAS
DAVIS, Claudia. OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na educação. São Paulo: Cortez, 1993. BRASIL MEC, 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica: Parâmetros Básicos de Infraestrutura Para 
Instituições de Educação Infantil, 2006.                                 BRASIL Padrões Mínimos de Qualidade 
do Ambiente Escolar, Fundo de Fortalecimento da Escola FUNDESCOLA / MEC. 2006.



284

O PONTO DE VISTA DA FAMÍLIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Adailza Torres de Oliveira ; Francisca Neuma dos Santos ; Isabele Reiciele de Sá ; Maria Sibelly 
Florêncio Rocha ; Francisca Maria Gomes Cabral Soares 

RESUMO
Este trabalho discute a visão da família diante da educação escolar, nesse direcionamento objetiva-
mos identificar a visão da família sobre a educação escolar. A metodologia utilizada foi estudo bibli-
ográfico e exploratório, tendo como instrumentos metodológicos a aplicação de questionários com 
os pais das escolas pesquisadas e as referências teóricas dos seguintes autores: Aranha (2006), Kruppa 
(1995). Diante da necessidade de estudarmos qual a importância que a família atribui à educação 
escolar, realizamos uma investigação, no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (PIBID) com os pais dos alunos de duas Escolas Públicas Estaduais. Ambas estão localiza-
das na periferia da cidade de Mossoró-RN. Os resultados evidenciaram que os pais das duas institu-
ições consideram a educação escolar importante para a formação dos seus filhos.
PALAVRAS-CHAVE:ESCOLA;EDUCAÇÃO;CONHECIMENTO.

INTRODUÇÃO
Por ser um processo universal a educação torna-se um dever tanto da escola quanto da família, pois 
essas instituições possuem responsabilidades com a aprendizagem de seus sujeitos. Sendo assim, 
cada vez mais há necessidade da reaproximação família e escola com vistas à melhoria da educação, 
implementando-lhe qualidade.
A família não pode dispensar a educação escolar. A escolarização é de extrema importância para 
a vida das crianças, já que um dos seus principais papéis na sociedade atual implica disseminar o 
conhecimento acumulado, repassando-o de geração a geração. Por isso, socializar saberes de forma 
igualitária auxilia no desenvolvimento de mecanismos indispensáveis aos educandos para inserção 
na vida social e principalmente no mundo do trabalho.
No contexto deste estudo discutimos a importância que a família atribui à educação escolar. Esta 
discussão é um recorte de um estudo mais amplo que está em desenvolvimento pelos bolsis-
tas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) financiado pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES ), nesse processo investigamos 
familiares de alunos de duas escolas públicas estaduais localizadas na cidade de Mossoró-RN.  
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Ambas atendem a comunidade de um mesmo bairro e suas adjacências, seus alunos pertencem à 
camada socioeconômica baixa. Uma das instituições oferece o ensino fundamental I, II e médio, já a 
outra instituição oferece ensino fundamental I do 1o ao 5o ano.  
A partir da problemática já exposta anteriormente, os resultados evidenciam que as famílias das duas 
instituições consideram a educação escolar como muito importante para a formação de suas crianças. 

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo exploratório para fins de diagnóstico e utilizados autores como: Aranha 
(2006), Kruppa (1995), além disso, foram aplicados questionários com as famílias das duas escolas 
pesquisadas, no total aplicamos 87 questionários, com o objetivo de identificar qual a importância da 
educação escolar para essas famílias. A pesquisa foi realizada nas duas escolas no período de outubro 
a novembro de 2011. A construção dos dados foi feita pelos bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsa Iniciação à Docência (PIBID). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A educação escolar é um mecanismo importante, por meio dela o conhecimento acumulado por ger-
ações vai sendo disseminado sistematicamente. Percebemos que um dos papéis da instituição escolar 
é preparar o educando para atuar na sociedade de forma que o mesmo possa ter uma formação para 
uma vida melhor e mais digna num contexto social competitivo. Nessa perspectiva, Aranha (2006, 
p. 118) diz: “A escola adquire, cada vez mais, um papel insubstituível como instância mediadora, ao 
estabelecer o vínculo entre as novas gerações e a cultura acumulada, sobretudo à medida que a socie-
dade contemporânea tem-se tornado cada vez mais complexa”.
Nesse sentido, a escola torna-se uma das poucas instituições que dissemina o conhecimento acumu-
lado numa sociedade tão complexa e quando consegue fazê-lo colabora para o desenvolvimento so-
cial do sujeito como ser histórico. Logo, ensinar é socializar valores, estabelecer regras e desenvolver 
atitudes de responsabilidades com o educando. 
Já em relação à educação dada ao indivíduo pela família cabe-lhe ensinar valores, normas e assegu-
rar-lhes um relacionamento afetuoso, como contribuição para o desenvolvimento saudável de sua 
estima e autonomia. Aranha (2006, p. 96) destaca que: “A família é uma instância importante no 
processo de socialização, bem como no desenvolvimento da subjetividade autônoma, ensinando in-
formalmente o que as crianças devem fazer, dizer ou pensar”.
Afirmamos então, que a instituição familiar tem que estar presente na escola. Os pais e/ou re-
sponsáveis devem acompanhar e participar do desenvolvimento da criança e das decisões tomadas 
em relação a uma educação melhor para elas. Mas, para que isso aconteça à escola deve promover um 
ambiente acolhedor, onde ambas (família e escola) possam dialogar e em parceria contribuir para a 
vida integral do educando e seu processo de aprendizagem.

A visão da família em relação à educação escolar
 A possibilidade de contato com os pesquisados em reuniões convocadas especificamente para 
esse fim nos ajudou a pontuar a questão esclarecedora, aqui discutida, sobre a relação família-esco-
la. Esse processo contribuiu para que produzíssemos o quadro 01 na perspectiva de clarificarmos a 
questão demonstrada neste texto.
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Gráficos – A importância da educação para os pais
                      Escola I                                                      Escola II
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Fonte: Resultados obtidos por meio da pesquisa realizada pelos bolsistas do PIBID.

Ao examinarmos as respostas dadas pelas famílias da escola I, referente à questão de considerar a ed-
ucação importante, constatamos que dos 30 familiares pesquisados, 29 responderam que consideram 
a educação essencial para o desenvolvimento dos seus filhos, em quanto 01 não considera a educação 
importante.
Ao localizarmos as mesmas respostas acima, detectamos que na escola II, de 57 dos pesquisados, 56 
afirmaram que a educação é importante para suas crianças e 01 dos investigados preferiu não opinar. 
Nesse sentido, diagnosticou-se que a maioria dos familiares, nas duas instituições, considera à edu-
cação escolar importante. Assim ressaltando a importância da instituição escolar na vida de pais e 
filhos. Sobre isso destacamos que:

A afirmação da importância da escola não descarta, mas, ao contrário, exige uma análise crítica dessa 
instituição que, como tal, não é natural nem imutável, deve servir ao homem e à melhoria de sua vida. 
Essa deve ser a chave de análise da escola, possibilitando verificar até que ponto a escola contribui, de 
fato, para que o saber possa, efetivamente, ser de todos e não apenas de alguns, [...]. (KRUPPA, 1995, 
p. 32).

No entanto, ao aplicarmos nossas interpretações frente à visão dos entrevistados com relação 
à importância da educação, podemos identificar que à maioria dos familiares nas instituições 
já mencionadas consideram o ensino a principal alternativa para desenvolver a criança psico-
logicamente e socialmente. Diante dos resultados encontrados, refletimos que os entrevista-
dos nas duas instituições têm opiniões semelhantes quanto à importância que dão a educação, 
pois consideram aprender na escola um meio de “vencer na vida, ou seja; de melhoria de vida”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa realizada contribuiu para conhecermos a visão das famílias sobre a importância da ed-
ucação que a escola está oferecendo aos seus filhos. Essa também foi de extrema importância para 
refletimos sobre a educação que as instituições educativas estão desenvolvendo com essas crianças. 
Pois sabemos que o maior compromisso da escola é educar, mas educar com compromisso e quali-
dade. Todavia para que seja alcançado esse objetivo e outros almejados pelos familiares a escola deve 
comprometer-se focando a realidade do aluno e tendo como meta uma prática educativa permeada 
de valores relacionados também com a família. 
Portanto, essa foi mais uma das experiências enriquecedoras da nossa prática docente que o Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem nos proporcionado. Além disso, 
a pesquisa nas escolas, campo de nossa atuação profissional, nos incentiva a e valorizar a prática 
docente.
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O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) NO 
ÂMBITO DA UERN: ELEMENTOS PARA REFLETIR A FORMAÇÃO DOCENTE
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RESUMO

O trabalho intitulado O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊN-
CIA(PIBID)  NO ÂMBITO DA UERN: elementos para refletir a formação docente apresenta  o 
processo de implementação do Programa Institucional de bolsas de iniciação á Docência (PIBID) 
no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O levantamento das informações  
foi realizado a partir da análise dos relatórios semestrais das diversas áreas de conhecimento partic-
ipantes do Programa. A análise realizada nos possibilita compreender  que a institucionalização do 
PIBID na UERN, vem contribuindo para com a formação de uma nova cultura formativa no âmbito 
das licenciaturas. Neste processo busca-se o diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão nas várias 
dimensões da docência, sem perder de vista a compreensão do que, do como, e do porque ensinar de-
terminados conteúdos. Enquanto ação política do Governo Federal implementada através do MEC/
CAPES,  o PIBID atua a partir  das possibilidades de relacionar a teoria e a prática, num processo 
dialético entre Universidade e escolas parceiras, proporcionando o crescimento do fazer pedagógico, 
a reflexão e a ação da prática escolar, colocando no centro dos seus objetivos a busca por avanços 
na formação dos futuros professores. De modo geral essa formação tem apresentado insuficiência 
gerando desinteresse pela carreira docente e ao lado de outras problemáticas educacionais, reflete-se 
nos baixos desempenhos da educação básica, evidenciados nos instrumentos de avaliação do MEC. 
No âmbito da UERN, a ação do PIBID, vem contribuindo com importantes avanços nas licenciaturas 
participantes, entre as quais podemos destacar a revalorização da docência como espaço de formação 
inicial e continuada.

PALAVRAS-CHAVE: formação; docência; ensino.

INTRODUÇÃO

  Este trabalho apresenta e reflete o processo de implementação do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID) no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O 
relato, bem como as análises aqui apresentadas foram formuladas a partir da análise dos relatórios 
semestrais apresentados pelas diversas áreas de conhecimento participante do Programa.  
Ao submeter proposta de Projeto Institucional ao PIBID, atendendo ao  Edital  Nº 02/2009- PIBID/
CAPES/MEC obtendo consequente aprovação, a UERN conquistou um importante instrumento de 
fortalecimento do ensino de graduação, em confluência com a extensão e a pesquisa,  especialmente 
no que se refere à formação para a docência. Inicialmente, atuamos com 06 subprojetos, a saber: 
Letras, Física, Química, Filosofia, Ciências Biológicas, e Matemática. A atuação  da UERN junto ao 
PIBID foi fortalecido com a aprovação de um segundo Projeto Institucional atendendo ao Edital  Nº 
001/2011/CAPES, através do qual obtivemos a aprovação de mais cinco subprojetos:  Ciências Soci-
ais, Geografia e Pedagogia no Campus/Mossoró; Pedagogia no Campus Avançado de Patu e Geogra-
fia no Campus Avançado de Pau dos Ferros. 
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. Em 2012, o PIBID UERN foi ampliado com a aprovação de mais 09 subprojetos sendo estes: Edu-
cação Física, Letras/Português e Letras/Espanhol em Mossoró; História, Pedagogia e Letras/Portu-
guês em Assu; Letras /Espanhol, Educação física e Pedagogia em Pau dos Ferros. Esse conjunto de 
subprojetos representa a concessão por parte da CAPES/PIBID de 389 bolsas assim distribuídas: 
313 – Iniciação á docência; 50 – Professores/supervisores; 20- Coordenadores de área; 02 – Coor-
denadores institucionais; 02 Coordenadores de área de gestão pedagógica. Destaca-se que o curso 
de Pedagogia atua com maior número de projetos (Campus Central, Assu, Patu e Pau dos Ferros) 
totalizando 76 bolsistas.

A AÇÃO INSTITUCIONAL DO  PIBID NO ÂMBITO DA UERN

Ao analisar a Universidade como uma instituição inserida em um determinado contexto, Chaui 
(2001)  refere-se, ao fato de que essa instituição não pode estar no mundo descolada de sua prob-
lemática, para conhecê-la, vivenciá-la e naquilo que for possível contribuir para a sua transformação 
visando atender a demandas sociais. Compreendemos que o PIBID, insere-se nessa busca para que a 
universidade conheça, interprete e aponte alternativas a uma das demandas sociais mais pertinentes 
da atualidade que é a revalorização da carreira docente, enquanto estratégia para  elevar a qualidade 
da educação brasileira.
Enquanto ação política proposta pelo MEC/CAPES para incentivar a formação e a valorização dos 
profissionais da educação, o PIBID tem  representado  para a UERN, a possibilidade de dar suporte 
ao fortalecimento das Propostas Pedagógicas de Cursos de licenciatura integrantes do programa; 
interação entre a UERN as escolas públicas enquanto co-formadoras dos estudantes de licenciaturas, 
promovendo ao mesmo tempo, a formação continuada dos profissionais que se encontram no ex-
ercício do magistério.
O PIBID possibilita ainda, a oportunidade de inovar práticas e experiências pedagógicas interdis-
ciplinares, fortalecendo assim a importância do professor na sociedade intensiva do conhecimento, 
pelo papel estratégico que este assume na constituição e funcionamento desta sociedade, ocupando 
lugar decisivo e formativo (DEMO, 2009). Como nos afirma o autor “mais do que outras profissões, 
esta precisa de reconstrução completa, dentro da máxima: ser profissional hoje é, em primeiro lugar 
saber renovar, refazer, reconstruir a profissão” (DEMO, 2009, p. 11)
 
O PIBID/UERN voltado para o avanço da formação inicial do professor e a valorização do mag-
istério, através de ações formativas conjuntas entre a universidade e as escolas públicas, vem de fato 
conseguindo promover uma nova perspectiva de colaboração entre estas Instituições. Por certo, sua 
maior potencialidade reside no fato de que esta parceria não se limita a ensinar aos alunos a prática 
de como ensinar, mas orientá-los a aprender continuadamente em diversificados contextos escolares, 
promovendo assim a sua autonomia intelectual. 
A experiência vivenciada pelos cursos integrantes do PIBID/UERN nos permite afirmar que a sua 
institucionalização vem construindo uma nova cultura formativa onde o ensino,  a pesquisa  e a 
extensão, dialoguem nas várias dimensões da docência, sem perder de vista a compreensão do que 
ensinar, do como ensinar e do porque ensinar determinados conteúdos. Como nos afirma Azanha 
(2004, p.374)

 Diferentemente de outras situações profissionais, o exercício da profissão de ensinar só é possível no 
quadro institucional da escola, que deve ser o centro das preocupações teóricas e das atividades práti-
cas em cursos de formação de professores. O professor precisa ser formado para enfrentar os desafios 
da novidade escolar contemporânea.
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Através dos seminários avaliativos realizados semestralmente e dos encontros sistemáticos acom-
panhados pela Coordenação Institucional e pela Coordenação de Área de  Gestão Pedagógica tem 
sido possível identificar avanços significativos em relação aos objetivos pretendidos no Projeto In-
stitucional, bem como nas  diversas áreas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os relatórios semestrais apresentados pelas diversas áreas de conhecimento apontam para impor-
tantes resultados alcançados pelo PIBID, entre os quais destacamos: Compromisso e consciência 
política dos alunos para com o Curso; Preocupação com a participação e atuação em/na sala de aula; 
Ampliação do repertório de leitura; Mais participação nas discussões pedagógicas; Compreensão 
do papel do profissional da educação; Aprofundamento do conhecimento para o exercício docente, 
adquirido  ; Maior aproximação dos bolsistas com a comunicação em redes sociais e estímulo a dis-
cussão sobre os diversos temas gerais da educação. 
No processo avaliativo do PIBID/ UERN temos considerado, também, a percepção dos atores das es-
colas parceiras (alunos, professores e gestores) sobre o Programa e, principalmente, sobre seu próprio 
desenvolvimento profissional e pessoal. Constatou-se um avanço no desenvolvimento da autonomia 
intelectual dos alunos; uma crescente preocupação na prática de avaliar os processos educativos; 
melhor familiarização com os documentos escolares tais como projetos pedagógicos, planos de aula, 
diários de classe, dentre outros; aprimoramento nas relações interpessoais entre os bolsistas e os 
parceiros das escolas. Além disso, verificamos significativo crescimento intelectual dos licencian-
dos, o que pode ser verificado pela apresentação de trabalhos em eventos (Encontros, Seminários e/
ou Congressos) que se debruçam sobre relatos de experiência e reflexões formuladas no âmbito do 
PIBID/UERN. 
O alcance do PIBID demanda para os colegiados dos respectivos cursos o necessário reconheci-
mento da importância deste Programa como uma estratégia potencializadora da formação nas áreas 
específicas. Isto significa uma maior valorização e interação com o Projeto específico de cada curso, 
percebendo-o não como algo externo, mas como algo que se incorpora a proposta pedagógica de 
cada curso, fortalecendo-a e ao mesmo tempo sendo por ela fortalecida.
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UMA ANÁLISE DA VIVÊNCIA DE ALUNOS BOLSISTAS NO ÂMBITO DO PIBID PEDAGO-
GIA

Ana Glícia de Souza Medeiros
Eliane Lourenço da Silva 
Francisca Maria Gomes Cabral Soares 

RESUMO: Este estudo aborda as vivências no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (PIBID) no âmbito do subprojeto de Pedagogia da UERN-Campus Central. A intenção foi perce-
ber quais aprendizados estão sendo proporcionados aos alunos bolsistas e de que forma o Programa 
tem contribuído para o processo de formação inicial do pedagogo. Para tal estudo, realizamos uma 
pesquisa bibliográfica baseada em autores que discutem os relatos e histórias de vida e sua relevância 
para formação e autoformação. Também elaboramos um questionário para os alunos bolsistas re-
sponderem, buscando saber como as vivências desenvolvidas no âmbito das atividades do Programa 
tem influenciado a sua formação inicial. O aporte teórico ancora-se nos estudos de Freire (1996) 
discutindo autonomia e conflitos da profissão docente; Bueno (2002), Souza (2007), Passegi e Souza 
(2008) que discutem as narrativas e relatos de vida e percursos profissionais como instrumentos de 
investigação e de acesso aos saberes da profissão. Compreendemos que, a prática docente requer que 
nós estejamos sempre num exercício contínuo de reflexão sobre o que fora vivido, podendo por meio 
dessa práxis ampliar nossos conhecimentos acerca da profissão docente, buscando formas eficazes de 
atuação e considerando os saberes da experiência como sendo o corpus constitutivo do processo de 
formação inicial e continuada no decorrer das atividades profissionais.   

PALAVRAS-CHAVE: Relatos de experiência; Prática Pedagógica; Formação Inicial.

INTRODUÇÃO

O processo de formação inicial do pedagogo é permeado por inúmeros conhecimentos teórico-práti-
cos. No entanto, essa relação teoria prática faz-se cada vez mais necessária no cenário educacional ex-
istente, onde configuram-se os mais variados conflitos escolares, sobretudo na educação básica. Daí 
surgirem inúmeras sugestões por parte das Universidades, de aproximação do profissional docente 
com as realidades encontradas na escola nos dias de hoje, para que assim possam ser construídas 
práticas ainda mais reflexivas. 
Com isso, vislumbramos a oportunidade de destacar os relatos dos alunos bolsis-
tas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no que se ref-
ere as experiências e os aprendizados obtidos por meio de suas ações no mesmo. 
problematizarmos os relatos, relacionando-os com os teóricos estuda-
dos, percebemos o quanto são importantes as ações propostas pelo progra-
ma para colaborar no processo de identidade e profissionalismo docente. 
 
 
_______________________________
  Alunas da graduação em Pedagogia, cursando na Faculdade de Educação da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte FE/UERN. Bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à 
Docência – PIBID, Programa mantido pela CAPES.
   Professora Ms. da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande Norte 
– FE/UERN, e coordenadora de área do PIBID Pedagogia.
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METODOLOGIA
O percurso metodológico adotado para a construção deste estudo foi uma pesquisa bibliográfica 
baseada em autores que discutem a formação inicial do pedagogo e sua aproximação com o campo 
de atuação profissional docente, autonomia pedagógica e conflitos escolares, assim como autores 
que discutem as narrativas e relatos de experiências como fomentadores do processo de formação de 
professores. Posteriormente foi construído um questionário e em seguida aplicado com um grupo 
de cinco alunos bolsistas, visando tornar evidente por meio de seus relatos às contribuições advindas 
do programa desde seu início. Em seguida realizamos leituras e fizemos a análise e interpretação dos 
dados para a construção de um texto científico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com as análises feitas sobre as questões do questionário respondido pelos alunos bolsistas 
do programa, vimos que todos os envolvidos consideram ser uma oportunidade de extrema relevân-
cia para conhecer e ampliar os seus conhecimentos com relação a realidade da escola pública, seja nos 
processos de ensino/aprendizagem ou até mesmo nos de administração escolar. 
Os bolsistas entrevistados, relataram que o PIBID é de fundamental importância para o processo 
de formação inicial do pedagogo, por ter um caráter dialógico entre escola e universidade;  por pro-
mover o desempenho de ações coletivas; por possibilitar a participação entre os agentes escolares; E 
sobretudo, por instigar a relação teoria e prática,  que muito contribui para afirmação da identidade 
docente, para reflexão sobre o fazer e o saber docente e para uma atuação fundamentada em subsídi-
os reais/contextuais.
Vimos que por mais que a teoria seja importante para a construção de uma identidade pedagógica, e 
que ela não pode ser dispensada, a prática e sua dinamicidade é que permitem que sua construção e 
renovação a cada dia. O PIBID tem nos aproximado do fascínio da descoberta dos processos educa-
cionais, conflitos, conquistas, superações e seus emaranhados de complexidades e particularidades.

CONCLUSÕES
 
 O PIBID tem de maneira significativa contribuído para o processo de formação inicial do 
pedagogo, seja pela aproximação entre escola e universidade, seja pelos momentos de vivências práti-
cas com a docência, algo que vem sendo realizado com a participação de todos os envolvidos. Essas 
ações enriquecem os debates sobre identidade, profissão e profissionalismo docente. Um dos pontos 
mais relevantes dessa discussão foi o fato de que os alunos graduandos que participam do PIBID es-
tabelecem conexões entre as teorias estudadas durante o curso e as experiências práticas vivenciadas 
na escola, além de se sentirem parte do processo educacional e contribuintes para a qualidade desse.
 Nos encontros semanais que acontecem, em sua maioria na Universidade, os bolsistas dis-
cutem, planejam, refletem, constroem e avaliam, em conjunto, todas as ações pedagógicas, buscando 
sempre o aprimoramento de tudo que vem sendo proposto pelo  PIBID. A trajetória que esta sendo 
trilhada a partir desse Programa Institucional só tem a fortalecer a relação com o saber e o saber fazer 
docente, já que nos aproxima do nosso campo de atuação, fazendo com que possamos construir uma 
prática reflexiva e inovadora com base no que fora estudado e também nos instrumentos que foram 
produzidos coletivamente.
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O COMPLEXO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: ONDE ESTÁ A CHAVE PARA O SUCES-
SO? 

AUTORA: Cláudia Alves da Silva
Bolsista do PIBID e Graduanda em Pedagogia pelo CAP/UERN, 
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RESUMO
O ensino-aprendizagem vem sendo visto por muitos como algo complexo, que se dá em meio a mui-
tas dificuldades. Uma dessas é refletida pelas deficiências na construção do processo de alfabetização, 
fato este que gera assíduas e calorosas discussões não só no âmbito das academias, mas também nas 
escolas, lócus, onde a alfabetização de fato se concretiza. Encontrar hoje nas turmas de ensino fun-
damental, alunos que não estão alfabetizados, tem sido uma realidade constante. A exemplo, temos 
a turma do 3º ano do ensino fundamental da Escola Estadual João Godeiro, localizada na cidade de 
Patu (RN), escola esta parceira do PIBID/PEDAGOGIA do CAP/UERN, nesta turma composta por 
quatorze (14) alunos apenas três (03) conseguiram decodificar as letras do próprio nome. Mediante 
este fato, propusemo-nos então a participar da vivência do processo como um todo, começando 
pela prática da professora, passando pelo espaço físico da sala e chegando até ao aluno. Com base na 
experiência presenciada e nas análises feitas sobre a mesma, e ainda aportados teoricamente pelas 
autoras COLELLO (2004); CASTANHEIRA (2008); CARVALHO (2010); e SOARES (2010), chega-
mos ao entendimento de que a chave para o sucesso, quando se objetiva alfabetizar uma criança, está 
em ser o docente alguém capaz de entender o processo na sua ampla complexidade. É então, na con-
strução dessa capacidade que se insere o PIBID, oferecendo parceria entre os bolsistas em formação 
e os professores, onde através da análise das situações vivenciadas no dia-dia, sejam então pensados 
meios para minimizar tais dificuldades, e com isso melhorar a qualidade do ensino oferecido, além 
de gerar contribuições para a formação inicial dos graduandos e para a formação continuada dos já 
graduados. 

PALAVRAS CHAVES: alfabetização, prática docente, formação inicial e continuada, PIBID.

INTRODUÇÃO

Abordagens recentes colocam em discussão a temática que envolve a construção do processo de 
alfabetização. Em sendo esse processo envolto num alto nível de complexidade, capaz de promover 
tantos índices negativos, qual seria então a chave para desvendar o segredo de tamanha complexi-
dade? Quais seriam os entraves que impedem o sucesso do desenvolvimento da alfabetização nas 
salas de aulas? 
Foi então, com base nestes questionamentos levantados e nas experiências vivenciadas na turma do 
3º ano do ensino Fundamental I, da Escola Estadual João Godeiro, que nos impulsionaram na busca 
por entender como se dá ou não o processo de alfabetização na escola. 
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OBJETIVO

Entender como se dá o processo de alfabetização na turma do 3º ano da Escola Estadual João Godei-
ro.

METODOLOGIA

Inicialmente fez-se necessário um estudo aprofundado a cerca da temática. Baseando-nos em autores 
como COLELLO (2004); CASTANHEIRA (2008); CARVALHO (2010); e SOARES (2010) selecion-
amos alguns pontos que deveríamos utilizar como foco durante a vivência do processo em sala. Em 
seguida, visando atingir o objetivo acima descrito, fomos acompanhar a turma através de uma ob-
servação participativa, para ver na prática como eram desenvolvidas as atividades que propunham 
a construção da alfabetização. Após coletarmos os dados, partimos para o processo de análises que 
subsequentemente foram confrontados com a teoria. Com base nos dados das análises, pensamos 
estratégias de intervenção para serem postas em prática na busca de melhorar a qualidade do ensino 
presenciado.

RESULTADOS
Diante de uma temática que se encontra no topo das discussões, vários foram os resultados encon-
trados. Por exemplo, chegamos ao entendimento de que para alfabetizar uma criança é preciso muito 
mais do que uma formação inicial, é ter conhecimento sobre os princípios teórico-metodológicos da 
alfabetização, como relata Carvalho (2010). Alfabetizar exige do docente a capacidade de analisar seu 
aluno, descobrir suas particularidades, conhecer o processo em sua amplitude, e só depois escolher 
os meios adequados para iniciá-lo, sim, porque não se faz necessário escolher um método ou outro 
de ensino, mas adaptar qualquer um destes a realidade do educando em formação.
 E como afirmativo a esse entendimento, SOARES (2010, p.43), aponta que o professor deve ser visto 
como um profissional dotado de competências múltiplas, tendo em vista que sua função implica em 
saber planejar e implementar situações, mediar processos, exercer práticas fundamentadas na espe-
cificidade sua turma e seu momento social.

Desta feita, confrontando as palavras do autor com a realidade encontrada na sala de aula, podemos 
inferir que tais palavras não se aplicavam ao cotidiano escolar da turma do 3º ano da Escola Estad-
ual João Godeiro, turma acompanhada pelos bolsistas, pois durante todo o período vivenciado, as 
atividades se deram de forma mecânica, apenas com cópias do quadro para o caderno, sem qualquer 
relação entre o processo e a criança.
Como resposta a essa situação, propusemos então acompanhá-la na construção do planejamento das 
suas aulas, proporcionando sempre o cruzamento entre a teoria e a prática. Enquanto planejávamos, 
íamos analisando a importância de pontos interessantes a serem levados em consideração como, 
tomar como ponto de partida sempre a realidade do aluno, apresentar matérias atrativos e interes-
santes, organizar o ambiente da sala de modo que propicie o aprendizado, entre outros.
Diante agora desses novos aprendizados construídos em conjunto, a docente se propôs a desenvolver 
sua prática de acordo com o planejado. Então os resultados começaram a aparecer. As crianças já se 
mostram mais organizadas quanto ao processo de escrita, já tentam ler de alguma maneira, haja vista 
que a leitura não se refere apenas a pronuncia da palavra, e também já se mostram mais interessas e 
com a curiosidade mais aguçada. 
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Cabe ainda ressaltar que os resultados não se encerram por aqui. Mudanças significativas são perce-
bidas na prática da professora, bem como a forma como ela analisa suas aulas, os rendimentos dos 
alunos, ou seja, ela já faz com mais frequência uma avaliação individual de cada um, quais avanços 
são vistos, onde precisa ser melhorado, enfim. Outro ponto a ser citado como resultado são as 
aprendizagens construídas por nós acerca da temática, pois tivemos a oportunidade de estudar o 
tema e vivenciá-lo na prática. 
Contudo, e esse é de fato o maior resultado, podemos dizer que o trabalho não se encerra aqui, pois a 
parceria PIBID/ESCOLA continua gerando mais vivências e consequentemente dando continuidade 
a este tão brilhante projeto.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos de considerações finais, podemos apresentar a grande satisfação em vivenciar de perto o 
processo de alfabetização na turma do 3º ano da Escola João Godeiro, pois através desta experiência 
tivemos a oportunidade de refletir sobra uma prática já existente, avaliá-la, encontrar pontos posi-
tivos e negativos, refletir sobre os negativos visando encontrar meios de transformá-los em positivos, 
ver as ideias sendo colocadas em prática e ver os resultados gerados. 
Ao final disso tudo, podemos comprovar que a chave para o sucesso existe, que o processo de alfabet-
ização pode deixar de ser algo complexo, basta para tanto que o docente se proponha a estudá-lo, 
a entendê-lo e a descobrir meios favoráveis ao desenvolvimento deste processo dentro das possib-
ilidades individuais de cada educando em formação. A chave atende pelo nome de formação con-
tinuada, pois é nela que o professor deve ser instigado a refletir sobre sua prática de ensino, sobre o 
trabalho que vem desenvolvendo diante de sua tão importante função.
Em assim sendo, podemos apontar o PIBID como um grande aliado por chegarmos a esses resulta-
dos, pois além de oportunizar aos bolsistas a capacidade de vivenciar e ser coadjuvante neste pro-
cesso e também um suporte na formação inicial dos  mesmos, além de contribuir na formação con-
tinuada dos professores da escola parceira,  fazendo com que tudo isso reflita de forma positiva  na 
construção da aprendizagem dos discentes. 
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O PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DE GESTORES: CONTRIBUIÇÕES PARA 
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA. 

Allan Solano de Souza 
Daiane Lacerda Bernardo Araújo 
Eugênia Morais de Albuquerque 

RESUMO
O presente artigo constitui projeto de Pesquisa Institucional UERN/CAMEAM,   vinculada ao PIBIC 
2012/2013, das linhas de Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e sociedade GEPEES(Campus 
Central)/Núcleo de Estudos em Educação- NEEd (CAMEAM), em  andamento, em linhas gerais 
analisa o programa nacional Escola de Gestores da Educação Básica, particularmente o Curso de 
Especialização em Gestão Escolar busca compreender de que forma sua organização contribuiu na 
formação de gestores escolares voltados a gestão da prática pedagógica mais democrática, tendo em 
vista que a política formulada e coordenada pelo Ministério da Educação objetiva contrapor o para-
digma de gestão democrática à concepção neotaylorista e gerencial de administração escolar. 
Palavras-chave: Política Educacional; Escola de Gestores; Gestão Democrática da Escola. 
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, estamos em meio a grandes transformações, a revolução tecnológica/conhe-
cimento, reconhecida pela “era informacional” ou “sociedade informacional” (CASTELLS 1999), a 
globalização contemporânea impulsiona novos padrões nas relações capitais x trabalho, vem impon-
do mudanças na economia, e por fim, mudanças no regime político a democratização, redefinindo o 
papel da Educação frente às novas demandas econômicas, tecnológicas e políticas. 
A reforma educativa foi idealizada no marco da reconfiguração do Estado conduzida pelas relações 
de poder internacionais, onde o seu modelo passa de um Estado provedor e regulador para o Esta-
do Forte e minimalista, ou seja, em todos os investimentos sociais e nas intervenções econômicas. 
(KRAWCZYK, 2008).
Conforme Krawczyk, o modelo de organização e gestão da educação que instaura a reforma educa-
cional na região e no Brasil está definido pela descentralização em três dimensões: 
1. Descentralização entre as diferentes instâncias de governo – Municipalização.
2. Descentralização para a escola – autonomia escolar
3. Descentralização para o mercado – responsabilidade social. (2008, p.65).
Um dos pontos da reforma é a descentralização da gestão do sistema educacional, “a criação do Sistema 
Municipal de Educação (SME) se insere no processo da gestão democrática” (BORDIGNON 2009), afir-
ma-se que a mesma permite-se direcionar gastos públicos a alvos específicos, otimizando os investimentos 
na melhoria do ensino Fundamental; aumenta a interação no nível local para os programas sociais per-
mitindo maior rapidez as necessidades e demandas devido à proximidade entre os problemas e a gestão. 

 
_______________________________
   Professor mestrando da UERN/CAMEAM. Co-autor do Projeto de  Pesquisa.
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Especialização Escola de Gestores: Contribuições para a Organização do Trabalho Escolar numa 
Perspectiva Democrática. Eugeniama1@yahoo.com.br
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È compreensível que as mudanças acima colocadas impulsionaram significativas reformas, sobretu-
do em relação aos marcos legais, à sistemática de financiamento, à ampliação do acesso à escola, a 
busca pela qualidade da educação, o processo de gestão democrática dos sistemas de ensino e das es-
colas, a este último, inclusive reforça-se como ferramentas para melhoria da qualificação profissional 
dos gestores e competências inovadoras no processo de gestão, a sua formação inicial e continuada, 
seja presencial ou à distância, denotando a possibilidade de formação de competências e habilidades 
dos profissionais da educação, principalmente os gestores escolares objetivando a transformação da 
realidade administrativa do setor educacional e escolar para torná-lo mais produtivo, eficiente, eficaz 
e democrático. 
 A defesa da gestão democrática vem sendo idealizada desde o manifesto dos Pioneiros da Esco-
la Nova, consolidada na Constituição Federal de 1988, proposta e legalizada na Lei de Diretriz-
es e Bases da Educação Nacional 9394/97, no âmbito desses e outros documentos, ressaltam o 
destaque a gestão democrática como princípio de participação efetiva de todos os segmentos da 
comunidade escolar na criação e ativação dos conselhos escolares, na formulação do Projeto Políti-
co Pedagógico e na sugestão das eleições diretas dos gestores escolares nos espaços escolares. 
Nesse contexto, verifica-se que o direito à educação escolar se constitui como dimensão fundante da 
cidadania, estando reconhecido em diversos documentos de caráter nacional e internacional. Esse 
direito, em âmbito nacional, está claramente definido, por exemplo, no artigo 6º combinado com o 
artigo 205 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 4º e 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (Lei nº 9.394/1996), e, em âmbito internacional, no artigo XXVI da 77, Declaração 
Universal dos Direitos do Homem de 1948, no art. 13 do Pacto Internacional dos Direitos Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/1996), e, em âmbito internacional, no artigo XXVI da 77, Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem de 1948, no art. 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais de 1966 e, mais recentemente, na década de 1990 a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos de Jomtien. 
Nessa direção, pode-se afirmar que embora o direito à educação esteja assegurado em âmbito inter-
nacional e nacional, em nosso País ainda não se alcançou o patamar desejado para a educação básica, 
sobretudo no que se refere ao acesso e à qualidade, considerando os diferentes indicadores oriundos, 
dentre outros, de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE e pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira /INEP/MEC. 
Os indicadores educacionais evidenciam que a melhoria da qualidade da educação depende, de ma-
neira integrada, tanto de fatores internos, quanto de fatores externos que impactam o processo ensi-
no-aprendizagem. Nesse sentido as dimensões extra-escolares podem dar-se em nível de Estado, que se 
manifestam por meio dos direitos, das obrigações e das garantias, o outro aspecto desta dimensão cor-
responde ao nível do espaço social, sob a dimensão socioeconômica e cultural dos envolvidos. Por outro 
lado, as dimensões intra-escolares também compõem o cenário da melhoria da qualidade que poderão 
ser em nível de sistema que justificam as condições de oferta de ensino, ainda em nível de escola, que é 
sob este aspecto que nos propomos a refletir no âmbito da gestão e da organização do trabalho escolar. 
No atual contexto educacional brasileiro, tenta compreender as estratégias delineadas pelos governos 
nas últimas décadas de incentivar à Educação a Distância (EAD), sob o argumento de que “a modal-
idade da Educação presencial tem se mostrado incapaz de atender ao objetivo prioritário de garantir 
a educação para Todos” (CASTRO & CABRAL NETO, 2009). Portanto a EAD, é considerada uma 
estratégia importante para “expansão do acesso ao ensino em todos os níveis”(Educação Básica e 
Superior) e modalidades.
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O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, foi instituído tendo como pano de fun-
do o Plano de Desenvolvimento da Educação que visa à modernização da administração escolar por 
meio de cursos de especialização e aperfeiçoamento dos profissionais da educação básica, cujos ob-
jetivos são: formar gestores educacionais efetivos das escolas públicas da educação básica, incluídos 
aqueles de educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação profissional; contribuir 
com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito 
à educação escolar com qualidade social, na tentativa de melhorar os indicadores da qualidade das 
escolas Estaduais e municipais.  O Programa foi implementado em caráter experimental pelo INEP 
no ano de 2005 através de um projeto piloto de formação de gestores com duração de 100 horas e que 
atingiu 400 dirigentes de escola e 10 estados da federação tendo como suporte técnico e-PROINFO. 
O atual projeto deste Programa tem como meta avaliar comparativamente cinco programas de for-
mação continuada de gestores escolares, são eles: Programa de Capacitação à Distância de Gestores 
Escolares, Programa Nacional de Escola de Gestores da Educação Básica Pública, Programa de For-
mação Continuada de Gestores da Educação Infantil e Fundamental. Dos cinco programas pre-
tende-se estudar o segundo programa citado e os seus impactos na realidade educacional do municí-
pio de Pau dos Ferros. É importante frisar que esta proposta focará a experiência de Pau dos Ferros, 
averiguando os impactos das políticas para a qualidade do ensino mediatizada pelo Programa Escola 
de Gestores na gestão escolar  municipal. 
No tocante, aos pressupostos teóricos existem vários pesquisadores interessados na temática, elegem-
os uma literatura que aborda questões relativas á gestão, especificamente que discutem Educação à 
Distância como estratégia de expansão do Ensino Superior no Brasil, Aguiar (2010) uma das coorde-
nadoras do PROGRAMA ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, Dalva (2011), Silva 
(2011), Adrião & Peroni (2009), Barroso (2006), Kenski (1999), Krawczyk (2008), Castro & Cabral 
Neto (2009), Oliveira & Rosar (2008), Machado (2000), Masepto (2003), Michels 2006), Formiga 
(2009), Bordignon (2009), Libâneo (2004), Paula (2005),Paro (2005)(2008)(2011), Abrúcio (2003), 
(1998), Bresser Pereira (1998), Dourado (2001), dentre outros. 
 Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, Bogdan & Biklem (1994), uma vez que suas análises 
fundamentam-se em documentos oficiais e em dados coletados durante a realização do curso no 
Estado do Rio Grande do Norte, particularmente em duas escolas de Pau dos Ferros.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, F. L. Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático: a reforma da administração 
pública à luz da experiência internacional recente. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Pe-
ter. (Orgs.). Reforma do Estado e Administração publica gerencial. 5ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
______. Impacto do modelo gerencial na administração pública Um breve estudo sobre a ex-
periência internacional recente. Cadernos ENAP. nº 10, 1998. 
AGUIAR, Márcia Ângela S. A política Nacional de Docente, o Programa Esco-
la de Gestores e o Trabalho. Educar e revista Curitiba, N.P. Especial 1. Ed. UFPR.2010.  
BOGDAN, Robert C.; BIKLEM, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma intro-
dução à teoria e aos métodos. Porto: Porto editora, 1994. 
BORDIGNON, Genuino. Gestão da Educação no Município. Sistema, Conselho e Plano. São Paulo. 
Editora e Livraria Instituto Paulo Freire. 2009.
BRASIL. Ministério da Educação, da Cultura e dos Desportos. Escola de Gestores da Educação 
Básica. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=13515&Itemid=944> Acesso 27/05/2011. 



300

BRASIL. Programa nacional de fortalecimento dos conselhos escolares (v.5). Brasília: MEC/SEB, 
2004, p.23. 
______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional. 2ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001b. (Série fontes de 
referência. Legislação; n. 38). 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, 
sociedade e cultura; v. 1).
______. Plano diretor da Reforma do Aparelho de Estado. Brasília: MARE, 1995. 
BRESSER PEREIRA, Luiz C. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 
IN: Lua Nova, São Paulo, nº 45, 1998. 
CHAVES, Vera Lucia Jacob; CABRAL NETO, Antonio; NASCIMENTO; Ilma Vieira (orgs) ... [et al.] 
Políticas para Educação Superior no Brasil: Velhos Temas e Novos Desafios. In: Educação A distân-
cia do Ensino Superior no Brasil. CASTRO, Alda Maria & CABRAL NETRO, Antonio. São Paulo: 
Xamã. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5. Ed. –reimpr 
– São Paulo : Atlas, 2010. 
MACHADO, Maria Aglaê. Desafios a serem enfrentados na Capacitação de Gestores escolares. 
Revista Espaço em Aberto. Brasília. Fev – Jul. 2000. 
MINAYO, Maria C. de S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1996. 
KENSKI, Vani Moreira. Novas Tecnologias, o redimensionamento do espaço e do tempo e os im-
pactos no trabalho docente. Informática Educativa Vol 12, No, 1, 1999 UNIANDES - LIDIE pp 
35-52. 
KRAWCZYK, Nora Rut. Em busca de uma nova governabilidade na Educação. In: OLIVEIRA D. A. 
ET alii. (orgs.) Política e Gestão da Educação. Editora Autêntica. 2008. 2ª Edição.
PARO, Vitor H. Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum de educação São 
Paulo: Cortez, 2008. 
______. Gestão Democrática da Escola Pública. 3ed. São Paulo: Ática, 2005. 
______. Crítica da Estrutura da Escola. São Paulo: Cortez, 2011. 
PERONI, Vera. Política educacional e papel do estado: no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 
2003. 
_______. As Parcerias Público-Privadas na Educação e as Implicações para a Gestão democráti-
ca. Vitória-ES: Cadernos ANPAE, nº8, 2009. 
RAMALHO, Betânia Leite; NUÑES, Isauro Beltrán; GAUTHIER, Clermont. Formar o professor, 
profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
SILVA, Maria Aldeiza da. O Programa Escola De Gestores Da Educação Básica E A Formação Do 
Docente-Gestor: Implicações Sobre O Processo De Gestão Escolar No Rio Grande Do Norte (2006-
2010). 



301

A PESQUISA NO CURSO DE PEDAGOGIA-UERN (2007-2010): CONCEPÇÕES EXPECTATI-
VAS E PRÁTICAS.

Gilberliane Mayara Andrade Melo - UERN 

RESUMO: Discute aspectos destinados à formação inicial do pedagogo-pesquisador no curso de 
Pedagogia da UERN, a partir da nova estrutura curricular. Entendendo  a prática da pesquisa como 
forma de complementar as lacunas existentes na formação inicial dos graduandos das licenciaturas 
e em especial do curso de Pedagogia da UERN. Busca compreender as concepções, expectativas e 
percepção das práticas dos professores formadores e  graduandos do curso de Pedagogia da UERN 
quanto à formação para a pesquisa constituída nesse Lócus. Sustenta sua análise de cunho qual-
itativo-descritivo sob a observação das determinações da LDB (9394/96), Diretrizes Curriculares 
Nacionais e o próprio Projeto Político Pedagógico do curso, no tocante a pesquisa como requisito a 
ser cumprido no ensino superior. Promove o diálogo entre fontes primárias (relatos de alunos e pro-
fessores que vivenciaram o objeto em discussão) e alguns interlocutores teóricos, dentre eles: Pedro 
Demo (2009), Menezes (2011) Lüdke (2001), entre outros. Os resultados mostram que as concepções 
quanto o papel da pesquisa como ferramenta formativa pouco variam, sendo de fato instigada na 
maioria das disciplinas do curso de Pedagogia da UERN, mas sua prática não é constante e sistema-
tizada. Tal fato enfraquece a construção e vigor dos saberes necessários aos profissionais da educação, 
futuros  pedagogos-pesquisadores aptos a enfrentar os desafios da profissão.  
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa; Formação Inicial; Pedagogo-Pesquisador.

INTRODUÇÃO
A pesquisa enquanto atividade humana e científica que tem por finalidade buscar respostas para os 
problemas que surgem no cotidiano. Consiste numa das temáticas fundamentais às Faculdades de 
Educação que visam uma proposta de ensino centrada na busca e construção do conhecimento pelo 
próprio graduando: A formação do pedagogo-pesquisador. Pois, estimula a consciência crítica, a 
capacidade de lidar com situações complexas, a autonomia e a emancipação do sujeito frente a um 
processo de autoformação. 
Desta forma, a presença da pesquisa na formação inicial de pedagogos torna-se de extrema importân-
cia para o desabrochar da práxis pedagógica desses futuros profissionais, na medida em que todos 
possam ter a oportunidade de aprender por meio da relação da teoria com o fazer pedagógico, das 
problemáticas próximas do vivido (ainda), apenas por outros.
Assim, este estudo tem como questão norteadora compreender de que forma a nova estrutura curric-
ular do curso de Pedagogia da UERN promove a formação do pedagogo- pesquisador. Por entender-
mos que é na formação inicial que deve ser ofertado ao graduando, os elementos básicos necessários 
a prática da pesquisa. Pois, as mudanças que vêm ocorrendo no mundo exigem do pedagogo conhe-
cimentos necessários para torná-lo capaz de adequar-se as diferentes situações que enfrenta no seu 
cotidiano. Nesse contexto, a capacidade de gerenciar as informações torna-se cada vez mais complex-
as e exigentes, uma vez que se cobram competências e habilidades para lidar com diferentes situações 
que dificilmente qualquer curso dispõe de condições para totalizar.
Reporta-se aos conceitos, expectativas e concepções da prática de pesquisa vivenciada pelos alunos e 
professores-formadores do curso de Pedagogia no período de 2007 a 2010, em estreito diálogo com as 
determinações expressas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.396/96), Diretrizes curriculares 
Nacionais, e o Projeto Político Pedagógico (2008) do curso em questão, e referencial teórico consultado. 
 
_______________________________
 Professora Especialista da Faculdade de Educação, Campus Central – Email: gilberliane_melo@
yahoo.com.br
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TRAJETO METODOLÓGICO
 De abordagem qualitativa, buscar trazer apontamentos através da coleta de dados empíricos, em 
fontes primárias e secundárias, fazendo a necessária análise dos mesmos sob a orientação de teóricos 
como: Pedro Demo (2009), MENEZES (2011) entre outros. 
No tocante aos relatos de quatro professores e sete alunas, acadêmicas do 1º ao 8º período do turno 
noturno, do ano de 2011, a fonte advém de pesquisa monográfica (MENEZES. 2011) orientada pela 
autora deste, onde  se buscou conhecer o conceito de pesquisa dos professores e alunas, como os pro-
fessores incentivam essa prática durante a formação inicial de Pedagogia.

 RESULTADOS
O homem difere dos demais animais pela sua capacidade de pensar, sendo assim capaz de refletir 
sobre suas dificuldades e encontrar maneiras de agir sobre estas. Atuando dessa forma, o homem 
consegue ser criador de si e transformador do meio no qual se encontra inserido. É nessa troca 
homem-natureza que acontece a produção do conhecimento. Como a cada dia surgem novas ex-
periências o conhecimento antes desvendado torna-se ineficiente, motivo este, que gera a busca pelo 
conhecimento em torno do desconhecido.  E assim, através da falta de conformismo do ser humano, 
desejando a cada dia coisas novas, fatos diferentes de conceber a realidade, a ciência acabou surgindo, 
isto é, garantiu-se a criação de um novo saber. Dito isso, é notório que o conhecimento que permeia a 
humanidade ocorre por meio da práxis, visto que por meio dela, o homem se faz, se constrói e produz 
sua própria história.  O conhecimento humano é resultado de uma ação consciente e provocada por 
agentes internos e externos, e pode ser conceituada como:

[...] pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de investigação diante do 
desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade nos impõem. Faz parte de toda prática, para 
não ser ativista e fanática. Faz parte do processo de informação, como instrumento essencial para a 
emancipação. Não só para ter, sobretudo para ser, é mister saber .(PEDRO DEMO. 2009, P.16)

De acordo com o Art. 43 da lei 9.394/96 “a educação superior tem por finalidade incentivar o tra-
balho de pesquisa e investigação, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 
e difusão da cultura [...]’’. Mas como transpor tais determinações à realidade? Apesar de deixar clara 
a importância do ensino com pesquisa, está expresso no próprio Projeto Político do Curso de Peda-
gogia da UERN que: 

No contexto atual, o curso de Pedagogia precisa romper com a estrutura curricular rígida, disciplinar 
e fragmentada, expressa em uma sequência hierarquizada de conteúdos muitas vezes descritivos, que 
não estabelecem entre si um diálogo, nem tão pouco rompe com a dicotomia entre teoria e prática, 
contrapondo-se a uma realidade complexa e interdependente.  (PPP DO CURSO DE PEDAGOGIA, 
2008. p.29)   

Observa-se, desta forma, que o currículo atual do curso de Pedagogia da UERN Propõe que haja na 
universidade a devida articulação entre ensino, pesquisa e extensão, resguardando politicamente, a 
possibilidade do graduando receber uma formação baseada na diversidade de ensinar e aprender. 
Entretanto, restar questionar: Na prática, a pesquisa está realmente sendo incentivada? Como os 
docentes lidam com essas determinações? Os educandos percebem a função da pesquisa na sua for-
mação? As instituições investigadas, UERN, bem como as demais instituições que trabalham com a 
formação de professores precisam de fato aderir à prática do ensino associada à pesquisa. Começan-
do por buscar compreender sua concepção.
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Na visão dos graduandos em Pedagogia a pesquisa é uma atividade que busca a descoberta de novos 
conhecimentos e/ou o aprofundamento de conhecimentos antes descobertos. Como se percebe na 
fala:

Pesquisa é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos. Seja no aspecto científico, edu-
cacional, literário, enfim, é uma investigação minuciosa. Uma pesquisa basicamente é um processo de aprendizagem, para todos os 
envolvidos; para quem está realizando a pesquisa, como para o grupo com quem se está realizando [aluna 1]. (MENEZES. 2011, p.43)
Também se constatou com os dados coletados que enquanto os professores tratam da pesquisa no 
seu mote mais acadêmico, suscitando a presença de métodos sistemáticos nessa atividade, os alunos 
a tratam de maneira mais ampla, dizendo ser ela, a busca de conhecimentos amplos e básicos.
Houve ainda, contradições entre alunos e professores no que se refere à importância da presença da 
pesquisa na formação de professores e no próprio cotidiano, sendo os primeiros integralmente defen-
sores da ideia, enquanto que alguns professores discordaram da mesma, afirmando não haver relação 
entre ensino e pesquisa, por ambas possuem objetivos diferentes.
No que se refere à prática da pesquisa no curso de Pedagogia 75% das alunas afirmam em algum mo-
mento de sua formação inicial ter desenvolvido pesquisa, e apenas 25% dizem o contrário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença da pesquisa no curso de graduação, em especial nas licenciaturas, como a de pedago-
gia-UERN, ainda enfrenta sérios entraves, apesar da LDB (9394/96) e as Diretrizes Curriculares Na-
cionais a determinarem como um requisito necessário ao ensino superior.
Sendo que, nas universidades sua prática deveria funcionar como um meio de complementar as la-
cunas oriundos da formação inicial,  saberes não contemplados pelas disciplinas que fazem parte do 
fluxo curricular determinado para as graduações.  
Sendo necessário que a pesquisa aconteça em todas as disciplinas do curso de Pedagogia, sem ex-
ceções, desde o início da graduação até o exercer de sua prática no espaço escolar ou não-escolar. 
Pois, espera-se que saiam da universidade pedagogos competentes comprometidos com a mudança 
no ensino e na vida social, com visão própria da realidade, tendo como base o saber pleno.  
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PEDAGOGIA HOSPITALAR: PROFISSIONALIZAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇO NÃO 
ESCOLAR.

Priscila Alves de Freitas
prisciladefreitas1989@bol.com.br
Bolsista/UERN

Iandra Fernandes Pereira Caldas
iandrafernandes@hotmail.com
Professora Orientadora DE\CAMEAM\UERN

RESUMO: O presente texto apresenta uma proposta de trabalho vinculada ao Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE) do DE\CAMEAN\UERN, 
onde pretendemos discutir a construção de saberes na Pedagogia Hospitalar mediando à produção 
de reflexões teórico-práticas e a atuação de futuros profissionais no contexto hospitalar de forma a 
contribuir para o desenvolvimento intelectual, cultural e emocional e a recuperação de crianças em 
processo de internação. Também se insere no nosso projeto o propósito de aproximar os graduan-
dos da prática pedagógica, bem como a própria universidade da comunidade em que se encontra 
inserida de forma a promover uma educação integral com vistas ao compromisso social. Sendo as-
sim, acreditamos na importância de ações extencionistas que venham promover o engajamento de 
docentes do Departamento de Educação, bem como discentes e profissionais da comunidade, de 
forma a contribuir para uma formação ampla e articulada dos futuros profissionais Pedagogos no 
CAMEAM/UERN, para tal desiderato, nos fundamentando em: MATOS (2001, 2007), CECCIM 
(1997), FONSECA (2003) dentre outros. O projeto encontra-se em fase de andamento, até o momen-
to foi realizado o “I Curso de Desenvolvimento Profissional em Pedagogia Hospitalar” (40hs) para 
formação de profissionais com o objetivo de preparar os futuros pedagogos para atuar no ambiente 
hospitalar, e no momento estão sendo selecionados os “Pedagogos da Alegria”, grupo que deverá de-
senvolver práticas lúdico-pedagógicas no ambiente hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Hospitalar; Espaço não escolar; Profissionalização.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente projeto de extensão tem como objetivo possibilitar aos graduandos do curso de pedagogia 
o acesso a uma formação profissional diferenciada, através de um curso de formação em Pedagogia 
Hospitalar que permita sua atuação no ambiente hospitalar utilizando reflexões teórico-práticas sobre 
a pedagogia hospitalar contribuindo assim, para o desenvolvimento intelectual, cultural, emocional 
e a recuperação de crianças em processo de internação, favorecendo também a parceria Universi-
dade-Hospital, unindo forças para beneficiar a comunidade e a educação. O projeto citado também 
tem em vista a criação de equipes que possam atuar no atendimento nas unidades de saúde hospita-
lar, desenvolvendo atividades lúdico-pedagógicas, visando á integração entre tratamento hospitalar 
e o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança e do adolescente em processo de internação. 
Desta forma o departamento de Educação-DE, pode trabalhar em conjunto com colaborações, teóri-
cas, experienciais e reflexivas.
 A iniciativa deste projeto se deu pelo fato da proponente do mesmo, ter formação em nível su-
perior em Pedagogia/CAMEAM/UERN e Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem/CAMEAM/
UERN, que possibilita a discussão e visão ampliada sobre as duas áreas abordadas, além da necessi-
dade de ampliar a discussão sobre a atuação do Pedagogo em espaços não escolares dentro dos cursos 
de graduação em Pedagogia\UERN.
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PEDAGOGIA HOSPITALAR
 O ambiente hospitalar é um ambiente impar, onde práticas pedagógicas podem ser desen-
volvidas, no entanto, o pedagogo necessita de uma preparação diferenciada para desenvolver seu 
trabalho. Como salienta FONSECA:

O professor da escola hospitalar é, antes de tudo um mediador das interações da criança com o ambi-
ente hospitalar. Por isso não lhe deve faltar noções sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da 
rotina da enfermaria, sobre as doenças que acometem seus alunos e os problemas (até mesmo emocio-
nais) delas decorrentes para as crianças e também para os familiares . (2003, p.25)

  Muitas vezes o educando encontra-se enfermo, ocorrendo à necessidade de se ausentar da 
escola, saindo de sua rotina escolar e passando a vivenciar tratamentos intensivos, essa mudança 
pode fazer com que o educando se sinta fraco e desestimulado para a cura de sua doença. Mas quan-
do o ambiente hospitalar proporciona ao educando condições favoráveis não muito diferentes do 
cotidiano escolar como estudar, falar, jogar, sorrir, as chances de cura aumentam fazendo com que 
os tratamentos se tornem mais eficazes, deste modo, o pedagogo ao desenvolver um trabalho edu-
cativo com a criança internada, pode trabalhar o lúdico de forma que alivie possíveis irritabilidades, 
desânimos e estresse, mas vale ressaltar, que nosso trabalho não tem objetivo de realizar o processo 
de escolarização, mas de diversificar a rotina hospitalar proporcionando alívio às tensões provoca-
das pela doença, a ansiedade, o medo, entre outros, bem como cooperar para o desenvolvimento 
cultural, intelectual e educacional dos sujeitos (crianças e adolescentes) assistidos, MATOS (2006, p. 
76) “Todo esforço é benéfico, se apoiado no enfoque da instrução como do bem-estar em relação ao 
escolar hospitalizado”. 
As atividades realizadas no decurso do projeto contemplaram: estudos teóricos que estão presentes 
neste primeiro momento cujas discussões são feitas semanalmente, mas que estarão presentes durante 
todo o processo de efetivação e desenvolvimento da extensão; planejamento no grupo de trabalho so-
bre as ações que serão desenvolvidas, “I Curso de Desenvolvimento Profissional em Pedagogia Hospi-
talar” (40hs), já realizado em Janeiro de 2012, que teve como foco a preparação teórico-metodológica 
e a formação humana dos sujeitos envolvidos tanto do curso de pedagogia como de membros da 
comunidade acadêmica e da comunidade em geral, com disciplinas ministradas pelos profissionais 
(Pedagogos e Enfermeiros) da equipe e eventuais colaboradores. Cada disciplina contemplou con-
teúdo teórico-prático que subsidiou todo o desenvolvimento do projeto. As temáticas abordadas em 
cada disciplina foram: (I) Infecção Hospitalar e Prevenção; (II) Rotinas de Atendimento Hospitalar 
Pediátrico; (III), A formação ética do Pedagogo em espaço não escolar, (IV) Psicopedagogia Pediátri-
ca Hospitalar; (V) Pedagogia Hospitalar. A carga horária de cada disciplina ministrada foi de 8hs e 
levou-se em conta as relações entre os conhecimentos teóricos historicamente construídos e as práti-
cas profissionais do cotidiano, além das relações com as experiências de vida de cada participante. 
No momento o projeto encontra-se em fase de seleção dos “Pedagogos da Alegria”, grupo de 12 
alunos do curso de pedagogia, selecionados entre aqueles que participaram do curso de for-
mação, que será apresentado à comunidade universitária em um mini evento que será re-
alizado no Auditório do Campus Avançado Professora Maria Eliza de Albuquerque Maia 
– CAMEAM, os “Pedagogos da Alegria” desenvolverão práticas lúdico-pedagógicas com cri-
anças e adolescentes que vivenciam o processo de internação através de visitas previamente 
agendadas e planejadas a instituição “Associação Hospitalar Centenário de Pau dos Ferros”. 
O projeto está fundamentado em vários autores que dissertam sobre a prática educativa e a formação 
profissional docente, como também teóricos que discutem especificamente a Pedagogia Hospitalar, 
como: MATOS (2001, 2006), CECCIM (1997), FONSECA (2003) dentre outros, assim como, valores 
essenciais à construção de uma sociedade mais justa e saudável, como: solidariedade, comprometi-
mento profissional, cidadania,
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, e o respeito às diferenças. Partindo da concepção de que um profissional da pedagogia para atuar 
como um pedagogo hospitalar necessita desenvolver sua sensibilidade, compreensão e força de von-
tade agindo com paciência e audácia para atingir suas metas. Para que sejam realizadas atividades 
pedagógicas no hospital é necessário levar em conta que todos os dias entram e saem crianças das 
enfermarias pediátricas, das mais variadas idades, e com as mais diversas enfermidades.
 No decurso do projeto aconteceu duas atividade que não estavam programadas inicialmente 
no calendário: a criação do blog: http://pedagogia-hospitalaruern.blogspot.com.br, em que todas as 
atividades realizadas no processo de desenvolvimento do projeto vão sendo registradas e a partici-
pação no “IV Fórum Internacional de Pedagogia”, que ocorreu em Parnaíba-PI, nos dias 26, 27 e 28 
do mês de Junho de 2012. A coordenadora do projeto, junto com a bolsista e mais dois membros min-
istraram o Minicurso: “Pedagogia Hospitalar: a ética na pesquisa de campo do espaço não escolar” 
onde discutimos sobre a origem e contexto da Pedagogia Hospitalar; o porquê da denominação Ped-
agogia Hospitalar; o atendimento escolar no ambiente hospitalar; o contexto da pesquisa de campo; 
a ética nas pesquisas no espaço hospitalar, e a Oficina: “Pedagogia Hospitalar: a pesquisa de campo 
no espaço não escolar” em que foi discutido a profissionalização do pedagogo no espaço não escolar 
e alternativas de pesquisa e extensão no ambiente hospitalar. Obtivemos uma procura considerável, 
por ser um assunto recente na área de pedagogia, as trocas de experiências e as contribuições para o 
projeto foram gratificantes.
De Julho à Agosto de 2012: serão desenvolvidas atividades integradoras de “Recreação Pedagógica”, 
organizadas quinzenalmente, mediadas pela equipe “Pedagogos da Alegria” nos apartamentos e en-
fermarias da pediatria da “Associação Hospital Centenário de Pau dos Ferros” através de atividades 
lúdicas como: música, teatro, palhaços, fantoches, contação de histórias, realização de mágicas e pin-
tura, etc. De Agosto à Outubro de 2012: acontecerá o “I Seminário de Pedagogia Hospitalar”: no 
Auditório do Campus Avançado Professora Maria Eliza de Albuquerque Maia - CAMEAM/UERN, 
onde o projeto será apresentado a toda comunidade e avaliado por uma representação de membros 
do projeto, da comunidade e da universidade. 
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RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: DIÁLOGOS SOBRE O CURRÍCULO PRESCRITO E A 
PRÁTICA ESCOLAR 

Maria Cleonice Soares(UERN – cleonice_s@hotmail.com) 
Rayane Carla B. da Silva(UERN - rayane_carlabs@hotmail.com) 
Normandia de Farias Mesquita Medeiros(UERN - medeiros_norma@hotmail.com) 

RESUMO: Os desafios postos a formação e a prática do professor, no contexto atual, focam, dentre 
outros aspectos, estabelecer relação entre as propostas curriculares de ensino e as relações entre pro-
fessor-aluno. Objetiva-se com este trabalho abordar o relacionamento professor-aluno em sala de 
aula, observando como ocorre na dinâmica do currículo escolar, espaços no qual professores desen-
volvem uma tarefa complexa - do ensinar e aprender, exigindo-se também cumprimento do planeja-
mento curricular da escola e ao mesmo tempo lidar com as questões cotidianas de seus alunos. Re-
alizamos a pesquisa em uma escola da rede publica de Mossoró/RN, no intuito de observar a relação 
do currículo escolar e a interação entre os sujeitos educador e educando. Fundamenta-se os estudos 
teóricos em autores como Freire (1996); Sacristán e Gómez (1996) Perrenoud (2000) e Pimenta e 
Libâneo (2006), que abordam questões relevantes sobre o ensino-aprendizagem, a formação do pro-
fessor e seu lócus formativo. Destaca-se que a relação professor-aluno desenvolve-se no âmbito do 
currículo prescrito e do currículo oculto. Evidencia-se que a relação entre educador e educando tem 
uma significância no aprender e no saber desenvolvido pelo aluno, pois a  produção do conhecimen-
to integra-se com o estado de conforto que os alunos tem em relação ao professor que ministra a aula. 
Concluí-se, portanto que há uma estreita relação entre a assimilação dos conteúdos em consequência 
da boa relação professor aluno, se o educador supre a necessidade do aluno no que diz respeito a 
afetividade, ele acaba sendo mais participativo nas aulas.

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA; CURRÍCULO ESCOLAR; RELAÇÃO EDU-
CADOR EDUCANDO.

INTRODUÇÃO

 Em meio aos desafios atuais postos ao professor, destaca-se as propostas curriculares de ensino 
e as relações entre professor-aluno. Objetivamos abordar o relacionamento professor-aluno em sala 
de aula, as dificuldades, as interações, as aprendizagens e a afetividade. Relatamos nossa experiência 
com o tema, este se originou de um trabalho proposto na disciplina currículo que é uma disciplina 
que visa, desenvolver nos alunos da graduação noções conceituais a respeito do que seja um currícu-
lo, como esse se organiza e como é aplicável na escola, evidenciando, com isso as duas vertentes de 
currículo formal e oculto, um prescrito e o outro que acontece verdadeiramente nas salas de aula. 
_______________________________
 Aluna da Graduação em Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - UERN. Bolsista do Programa Institucional de bolsas de iniciação à Docência – 
PIBID/CAPES.
  Aluna da graduação em Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - UERN. Bolsista Voluntaria do Programa Institucional de Bolsas de iniciação à 
Pesquisa – PIBIC/CNPQ.
  Professora Adjunta III da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte - UERN
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Percebemos que além de desenvolver o currículo prescrito, os conteúdos, o professor precisa consid-
erar o perfil de seus alunos. Compreendemos que currículo é tudo que acontece na escola, nesse sen-
tido é necessário desenvolver práticas emancipadoras no cotidiano escolar, na sala de aula, envolver 
e motivar os alunos. FERRAÇO (2007) destaca uma coisa é o currículo considerado uma intenção, 
um plano ou uma prescrição que nos diz o que deveria ou o que planejamos que ocorra na sala de 
aula, outro é o que realmente acontece. Portanto o currículo tem de ser entendido como cultura real 
que surge de processos. Em nosso estudo entendemos que nesses processos esta envolvida a relação 
professor-aluno.
Observamos que a formação contribui nas ações e práticas do professor, fundamenta e auxilia em as 
concepções do professor sobre o processo de ensinar e aprender. A formação e a experiência docente, 
conduz as ações pedagógicas do professor.  Ressaltamos que um professor que dinamiza sua aulas 
e observa seus alunos tende a melhor reagir diante das situações problemas e organizar o currículo 
que realmente será desenvolvido com seus alunos,como destaca FERRAÇO (2007), o currículo real.

METODOLOGIA

 Este trabalho emergiu a partir de uma pesquisa empírica desenvolvida junto à disciplina 
currículo do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
numa escola da rede básica de ensino, na periferia da cidade de Mossoró- RN, observamos uma 
turma de 3º ano do ensino fundamental. A professora que entrevistamos é formada em Pedagogia, 
com especialização em psicologia da aprendizagem (a escolha da mesma ocorreu de forma optativa, 
sendo que o único critério era que fosse formada em pedagogia). Nos respaldamos principalmente 
em KULLOK (2002) que fala da relação professor-aluno e sua contribuição a prática pedagógica; 
FREIRE (1996) que aborda a pedagogia da Autonomia e os saberes necessários a prática docente; e 
FERRAÇO (2007), que discute o currículo real e o currículo prescrito, oficial no cotidiano da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 No processo ensino-aprendizagem alunos e professores deparam-se frente a frente e ambos 
caminham para a construção da aprendizagem visto que alunos e professores interagem entre si e se 
educam em comunhão (FREIRE, 1996). Percebemos ainda que nessa relação ensino aprendizagem 
a relevância está na aprendizagem e não propriamente no ensino. É imprescindível a uma boa ação 
pedagógica que o educador tenha a consciência que muitas vezes em sua aula ele irá se deparar com 
situações que o currículo prescrito/oficial, não irá dar conta, diante disso é que, acreditamos, ser 
necessário que o professor use de suas atribuições educacionais para conduzir os alunos a mobilizar 
seus conhecimentos diante das situações complexas que acontecem no interior da sala de aula e da 
escola.
A relação professor-aluno não ocorre de forma isolada, visto que qualquer processo de transfor-
mação da realidade escolar deverá ter como um de seus principais elementos constitutivos a valor-
ização do professor e do ato de ensinar, conforme Kullok (2002). Ou seja, é necessário que haja uma 
relação de valorização mutua, entre professores e alunos, sendo nesta relação que ocorre o processo 
de transformação da realidade e produção do conhecimento.
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Segundo Perrenoud, apud, Kullok, 2002, p.10 “ensinar é antes de tudo, fabricar artesanalmente os 
saberes tornando-os ensináveis, exercitáveis e possíveis de avaliação no quadro de uma turma, de 
um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e de um trabalho”. Tornar os saberes en-
sináveis implica uma nova forma de conceber a sala de aula que deverá ser não apenas um local de 
transmissão, mas um espaço de construção de conhecimento. Para que isso ocorra é necessário dar 
condições para que o professor reveja o seu modo de ensinar e conceber o ensino. 
 A Professora entrevistada assinala que é imprescindível que o professor demonstre afeto e 
compreensão, principalmente, quando a criança se mostra muito agitada, pois é preciso detectar os 
possíveis problemas que ela possa estar enfrentando. É necessário considerar o contexto social das 
crianças, claro que o educador não irá adentrar profundamente o lar da criança, mas irá, poderá 
considerar o contexto social de seus alunos.
 Freire (1996) aponta que o aluno é o agente principal da aprendizagem, ou seja, o aluno é 
o sujeito e o construtor do processo. Toda aprendizagem encontra-se embasada em um bom rela-
cionamento entre os agentes que participam do processo, ou seja, mas que a relação entre professor 
e alunos, os colegas de turmas, a classe inteira precisa está em comunhão, o que é um desafio, pois 
as salas de aula estão abarrotadas de aluno. Sendo os alunos agentes participativos e ativos na con-
strução do conhecimento, a sala de aula precisa ser um espaço de convivência, onde os papeis de 
professor e aluno fiquem claros, porém, onde a construção do conhecimento ocorra de forma cole-
tiva.  
 No que concerne à aprendizagem o currículo escolar deverá organizar-se em torno de quatro 
aprendizagens fundamentais que virão a constituir-se nos pilares do conhecimento de acordo com 
kullok (2002, p. 18).

Aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder 
agir e sobre o meio envolvente; aprender a viver junto, a fim de participar e cooperar com os outros 
em todas as atividades humanas; e aprender a ser, via essencial que integra as demais aprendizagens.

 Assim, percebemos, que a formação contribui de maneira significativa ao percurso 
metodológico das aulas, pois, a professor entrevistada afirma que sua formação continuada, a con-
duziu a acompanhar o desenvolvimento das crianças e ampliou sua compreensão sobre o processo 
de ensino e aprendizagem. A aula deve ser considerada como vivencia, isto quer dizer que as 
abordagens no decorrer da aula, devem considerar a realidade dos alunos. Para que o alunos cheg-
uem a construção do conhecimento é necessário  considerar o nível de desenvolvimento cognitivo 
do aluno, respeitar o processo de aprendizagem de cada aluno, oferecer condições para que cada 
aluno, possa superar suas dificuldades, para isso o educador deve está atento as alterações de com-
portamento. 

É preciso transformar a vida da sala de aula e da escola, de modo que possam vivenciar-se as práticas 
sociais e intercâmbios acadêmicos e que introduzam a solidariedade, à colaboração, a experimentação 
compartilhada, assim como a outro tipo de relações com o conhecimento e a cultura que estimulem 
a busca, o contraste, a critica, a iniciativa e a criação (Sacristán e Gómez, apud, Kullok, 2002, p. 16).

Ao valorar o desenvolvimento das relações sociais, entendemos que o fundamental é criar uma in-
teração entre aquele que ensina e aquele que aprende. Kullok (2002, p. 17) afirma que o pro-
fessor ao ter um “currículo voltado mais para o aprender a aprender, os professores precisaram estar 
preparados para está prática que exigira uma nova postura frente ao aluno e ao conhecimento”, ou 
seja, sempre que houver necessidade a metodologia do ensino será modificada em função do conhe-
cimento. 
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No decorrer de suas aulas, a professora investigada, usava como recurso metodológico o método 
mutuo e o individual, no qual os alunos realizam as atividades de sala e ainda se aproximam, chegam 
a mesa da professora para ler a lição passada. Diariamente a docente trabalha com o momento da 
leitura. Ela acredita que isso ajuda e estimula as crianças a se interessarem pela leitura, pois enfrenta, 
com algumas crianças dificuldades de apreensão da leitura, por isso acha importante que haja esse 
espaço onde a leitura seja priorizada. Sobre a relação professor-aluno, a educadora entrevistada disse 
que por passar tanto tempo com o aluno acaba por criar uma relação de afetividade. 
Contanto, a professora deixa claro que há uma grande diferença entre a teoria e a prática, há também 
uma diferença entre o que esta estabelecido no currículo e o que ocorre realmente na sala de aula.  
Trabalha de acordo com o plano estabelecido, porém sempre ministra a aula de acordo com as ne-
cessidades dos alunos.

CONCLUSÃO

A influencia do currículo nessa relação ensino aprendizagem, como destaca autores e a professora, 
influencia muito. De acordo com relatos da entrevistada a sua especialização contribui para desen-
volver as metodologias que usa a compreender os alunos e não somente aplicar um plano. Ela diz 
o seguinte: “quero e gosto de esta sempre renovando nas minhas aulas, acredito que devo ter um 
plano, acho de máxima importância, mas também acredito que devo ser flexível nele. Acho que um 
currículo nacional não se aplica realmente, pois certas ações não podem ser previstas na sala de aula 
e na vivencia com os alunos”. Confessa que como educadora se sente realizada.
Concluímos que muito mais que ensinar a ler escrever e contar, a função da escola é formar cidadãos 
críticos prontos para se relacionarem socialmente e para terem uma profissão, isso é muito mais que 
um conceito, mas algo que deve ser professado em nossas escolas. Nesse sentido, não vemos como 
isso pode acontecer se não houver a relação de afetividade entre o professor e aluno, e mais ainda de 
respeito. Percebemos que as crianças que são tratadas com respeito e afetividade estão desenvolven-
do melhor aprendizagem.
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PESQUISA E EXTENSÃO VIA GEPPE: TREJETÓRIA, FORMAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO 
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RESUMO
É objetivo principal deste artigo evidenciar o trabalho que vem sendo desenvolvido com pesquisa e 
extensão no Grupo de Estudos e Pesquisa em Planejamento do Processo de Ensino Aprendizagem 
– Grupo GEPPE, do Campus Avançado Profª Mª Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM, da Uni-
versidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Fundado em 2005, o grupo tem por objetivo 
investigar os processos educativos no que condiz ao planejamento pedagógico e consequentemente 
entender o processo de ensino aprendizagem. Com o objetivo secundário, visa-se aqui apresentar 
a estrutura do GEPPE, projetos e resultados ao longo de sua trajetória na formação de seus mem-
bros assim como as contribuições acadêmicas e sociais através da pesquisa e da extensão. O GEPPE 
está cadastrado na plataforma Lattes/CNPq e se configura na UERN como grupo em consolidação. 
Como aporte teórico, utilizam-se os estudos de Martins (2010), Saviani (2004) e Andrade (2010) 
que nortearam as discussões acerca dos projetos de pesquisa e extensão ligados ao GEPPE, os quais 
se constituem de forma relevante para produção científica e para os sujeitos envolvidos. Concluí-se 
o presente trabalho reafirmando o compromisso acadêmico do GEPPE para com a formação de 
pesquisadores no desenvolver de pesquisas e ações extensionistas que movimentam as produções 
científicas bem como os benefícios trazidos pelos resultados de ambos, promovendo discussões ac-
erca da pesquisa e da extensão universitária, sendo fundamental na formação de professores e alunos 
pesquisadores.
PALAVRAS-CHAVE: GEPPE; TRAJETÓRIA; CONTRIBUIÇÕES;
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino Aprendizagem (GEPPE) 
está vinculado ao Departamento de Educação (DE) do CAMEAM/UERN. O GEPPE foi fundado em 
2005 por iniciativa da Profª Maria Lúcia Pessoa Sampaio  em parceria com a Profª Maria da Con-
ceição Costa em meio às necessidades de atender as novas demandas políticas e de pesquisa do DE, 
além de promover o interesse pela investigação, partindo das experiências do ensino local, possibil-
itando estudos nas áreas afins, tornando a pesquisa e a extensão parte da formação de professores e 
alunos do Curso de Pedagogia é que se viabilizou a criação de um novo grupo no DE.
Decorrente dos questionamentos que permeiam os fazeres pedagógicos, o GEPPE se constitui numa 
ação que exige maior aprofundamento diante das experiências vivenciadas ao longo da formação 
acadêmica de seus componentes. Através da aglutinação de pessoas que vivenciam essas questões e 
que expressam seu ‘espanto’ diante das mesmas, esse grupo de pesquisa vem sendo útil na busca de 
seus desvelamentos, promovendo discussões que estabelecem uma relação entre a teoria e a prática.
_______________________________
A Profª Drª Maria Lúcia Pessoa Sampaio – DE/CAMEAM – UERN, efetiva desde 1999. Ver Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/1621513184843973, a qual havia sido líder-fundadora do Núcleo de Estudos em 
Educação – NEEd, formado em 2000, tendo sido o último relatório de atualização do Grupo enviado 
ao CNPq aos 27/04/2002 este grupo tinha vinte e três cadastrados. Ao se afastar para o doutoramento 
nesse mesmo ano, a professora ausentou-se da liderança do grupo. Em 2005, com o retorno da mes-
ma ao Departamento as circunstâncias da época favoreceram a criação de um novo grupo o GEPPE.
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Este grupo objetiva:
•	 Investigar	aspectos	da	atividade	de	planejamento	pedagógico	nas	diferentes	áreas	do	saber,	
visando, com isso, a compreender os processos de ensinar-aprender. 
•	 Produzir	conhecimento	que	contemple	a	relação	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão,	cujas	reper-
cussões das atividades investigativas desenvolvidas pelos pesquisadores do GEPPE apontam para 
resultados promissores.
•	 Articular	o	desdobramento	dessas	atividades,	junto	ao	Curso	de	Pedagogia,	nas	disciplinas:	
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, dentre outras, nas quais se empreende 
o esforço de torná-las investigativas, concretizada via produção de artigos dos alunos e apresentação 
destes em eventos, bem como no incentivo à Iniciação Científica.
Com essa finalidade o GEPPE se constitui como uma iniciativa relevante, que torna a pesquisa mais 
presente na formação inicial e profissional de seus membros, distribuindo seus projetos em três 
linhas  de pesquisa:
•	 Didática:	teoria-prática	em	disciplinas	específicas.
•	 Educação,	ética	e	linguagens	em	espaços	escolares	e	não	escolares.
•	 Ensino-aprendizagem	da	leitura	e	a	formação	do	leitor.
1. A TRÍADE ACADÊMICA VIA GEPPE
Para Saviani (1984, p.26) “de acordo com a Reforma Universitária, três são as atividades fins da Uni-
versidade: Ensino, Pesquisa e Extensão”. Essa relação é de fundamental importância para que a Uni-
versidade supere os entraves relacionados à qualidade do Ensino (ANDRADE, 2010), nesse senti-
do, o GEPPE como grupo em consolidação  tem ganhado espaço no âmbito da produção cientifica 
através de seus projetos de pesquisa e extensão.  
Nas palavras de Martins, (2009, p.1), “ensino-pesquisa-extensão apresenta-se no âmbito das universi-
dades públicas brasileiras como uma das maiores virtudes e expressão de compromisso social. O ex-
ercício de tais funções é requerido como dado de excelência no ensino superior, fundamentalmente 
voltado para a formação profissional á luz da apropriação e produção do conhecimento científico”. 
O GEPPE ainda possui relações com o setor produtivo, a saber: Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado Rio Grande do 
Norte (FAPERN) e do Ministério da Cultura (MinC), mediante projetos nacionais como o Progra-
ma de Cooperação Acadêmica (PROCAD), desenvolvido junto a Universidade do Rio Grande do 
Norte - UERN, a Universidade de São Paulo - USP e a Universidade Federal do Maranhão - UFMA A 
FAPERN tem apoiado vários projetos desde o financiamento do Programa Primeiros Projetos – PPP 
003/2007 (SAMPAIO e colaboradores, 2007-2009) , como também no Edital Feiras e Eventos (SAM-
PAIO, 2010). Por meio do Ministério da Cultura - MinC, obtivemos apoio da Fundação Nacional das 
Artes - FUNARTE no Edital Circulação Literária. (SAMPAIO, 2011).
1.1 Ensino 
Com atualmente vinte e cinco membros entre professores efetivos, colaboradores e alunos bolsistas e 
voluntários, o GEPPE procura investigar as práticas de planejamento (enquanto conceito amplo) em 
diferentes áreas do conhecimento no intuito de compreender os processos relacionados às práticas de 
ensino-aprendizagem mediante as experiências vivenciadas.
Com isso, o ensino se destina a abrir possibilidades para que os sujeitos entrem em contato direto 
com os saberes historicamente construídos, a fim de instruí-los e torná-los cidadãos cientes de seu 
compromisso social (ANDRADE, 2010). 

_______________________________
 A descrição das linhas de pesquisa pode ser visualizada na página do GEPPE na plataforma Lattes/
CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5011708Z9GQ2BI
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1.2 Pesquisa
A pesquisa refere-se a uma investigação e estudo minucioso com um fim de descobrir ou estabelecer 
fatos ou princípios relativos a um campo qualquer de conhecimentos. Com isso a pesquisa constitui 
o cerne da Universidade, pois através dela, é possível realizar estudos sobre determinados contextos, 
sejam eles históricos, sociais ou culturais, e, a partir daí, fazer um levantamento dos problemas que 
afetam essa realidade estudada com vistas em problematizar para, posteriormente, transformar essa 
realidade.
No GEPPE são desenvolvidas as seguintes pesquisas atualmente:
•	 Planejamento	de	ensino	e	canto	popular:	possibilidades	didático-pedagógicas	em	sala	de	
aula (COSTA, 2011). 
•	 Planejamento	e	metodologias	de	ensino:	análise	do	uso	de	recursos	didáticos	em	escolas	
da região do Alto Oeste potiguar (COSTA, 2011).
•	 A	vida	em	verso	e	prosa	(COSTA,	2011).
•	 O	‘acontecer’	da	Ética	nos	cursos	de	Pedagogia:	tessituras	e	possibilidades	de	novos	arran-
jos entre o ensinar e o aprender - 1ª etapa (MACEDO, 2011-2012).
•	 A	dimensão	formativa	do	professor	leitor	em	cursos	de	licenciaturas	I	e	II	fases	(SAM-
PAIO, 2009-2010).
•	 Projeto	de	cooperação	acadêmica:	disciplinas	de	licenciaturas	voltadas	para	o	ensino	de	
Língua Portuguesa (SAMPAIO, 2010).
Todas essas pesquisas tem financiamento via FAPERN, PROEX, PIPIC, MinC, BNB/BNDES, sendo 
desenvolvidas por professores e alunos. Os resultados dessas pesquisas têm sido divulgados em even-
tos acadêmicos, gerando produção científica, contribuindo para o crescimento acadêmico e com a 
formação de novos pesquisadores.
1.3 Extensão
De acordo com ANDRADE (2010, p. 23), a extensão se apresenta nessa perspectiva como um pilar 
que redimensiona a relação teoria\prática numa perspectiva dialógica entre a Instituição de Ensino 
Superior e a sociedade. Nessa perspectiva o GEPPE se destaca por seus projetos de extensão que 
abrem novas oportunidades para a interação da universidade e a sociedade, possibilitando um retor-
no do ensino e da pesquisa através de ações pedagógicas.
Atualmente são desenvolvidas as seguintes ações extensionistas:
•	 Projeto	Biblioteca	Ambulante	e	Literatura	nas	Escolas	–	BALE	–	6ª	edição	(SAMPAIO,	
2012).
•	 A	vida	em	canto	–	Coral	(COSTA,	2007).	
•	 Pedagogia	hospitalar:	profissionalização	do	pedagogo	em	espaço	não	escolar	(CALDAS,	
2011).
Essas iniciativas tem sido mais uma formação para os alunos do curso de pedagogia através da par-
ticipação direta, uma vez que essas ações têm ganhado espaço e reconhecimento tanto pela academia 
e principalmente pelos sujeitos beneficiados. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto, a proposta de atuação do GEPPE vem se consolidando como incentivo a for-
mação de novos pesquisadores, desenvolvendo projetos relevantes que estão diretamente ligados às 
necessidades da realidade local em que o CAMEAM está situado.  
Iniciativas que tem o reconhecimento e parceria de entidades com destaque para o financiamento da 
pesquisa e que acreditam nesse trabalho acadêmico voltado para o estudo e a descoberta de novos 
caminhos para melhorar a educação e a formação de seus envolvidos numa perspectiva de buscar 
cada vez mais a qualidade do ensino superior em parceria com a sociedade. 
_______________________________
 Ver página no CNPq: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5011708Z9GQ-
2BI
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RESUMO 
O artigo tem sua origem do projeto de pesquisa aprovado pela UERN -PIBIC /CNPq  para o perío-
do de 2010/2011, desenvolveu-se na Faculdade de Educação – FE tendo os graduandos campone-
ses do Curso de Pedagogia como sujeito da pesquisa. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Objetiva perceber como ocorre o 
diálogo entre os saberes do campo e os saberes acadêmicos, em sala de aula, almejando alavancar 
reflexões e ações na comunidade acadêmica sobre a importância da contextualização no processo 
de formação desses sujeitos e a diversidade entre os saberes. O procedimento utilizado consistiu na 
Metodologia da História Oral envolvendo entrevistas e rodas de conversas. Os resultados alcança-
dos evidenciaram que, o discente campesino sente a falta da troca de saberes na sala de aula, mesmo 
que haja respeito por sua condição como vindo do campo a lacuna existente favorece o sentimento 
de exclusão. Conclui-se que a cultura camponesa se perde diante da cultura urbana uma vez que a 
universidade restringe o diálogo aos saberes urbanos, perdendo dessa forma grandes oportunidades 
de aprendizagens.
PALVRAS-CHAVES: INCLUSÃO; CAMPO; UNIVERSIDADE.
INTRODUÇÃO
O artigo emergiu do projeto de pesquisa aprovado pela UERN-PIBIC/CNPq para o perío-
do de 2010/2011 e se desenvolveu na Faculdade de Educação - FE teve como sujeitos os gradu-
andos camponeses e os professores do Curso de Pedagogia. Aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN investigou os saberes 
camponeses junto aos saberes acadêmicos buscando entender como acontece a troca de saberes 
dentro da sala de aula. Sendo assim, o trabalho tem como objetivo perceber como ocorre a in-
clusão dos saberes do campo em sala de aula, almejando alavancar reflexões e ações na comuni-
dade acadêmica sobre a importância da contextualização no processo de formação desses sujeitos.   
Para tanto, a pesquisa aconteceu em dois momentos: O primeiro teve como atores os discentes cam-
poneses e partiu das discussões sobre duas questões: Os saberes da terra e as situações de ensino e 
aprendizagem do campo, visualizados em sala de aula e como pensam e agem discentes diante desses 
saberes. Cabe salientar, que a segunda etapa encontra-se em andamento e tem como foco os profes-
sores da referida universidade. 
O desenvolvimento da pesquisa dentro no interior da universidade se justifica a partir de duas di-
mensões centrais: o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPP) e os saberes da terra de cam-
poneses graduandos do referido curso. Segundo o Projeto Pedagógico a contextualização é parte 
fundamental no processo de formação do futuro profissional. 
 Logo, esse projeto de pesquisa defende, assim como o PPP do Curso de Pedagogia, que é contextual-
izando o mundo dos discentes, nesse caso, os do campo, que se torna possível rever ideias e conceitos 
sobre a cultura, os valores e experiências trazidas por eles.
 
_______________________________
 UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
  PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
 CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa 
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METODOLOGIA 
A metodologia empregada foi a Metodologia da História Oral que nos permitiu recolher as infor-
mações necessárias no decorrer das entrevistas e o método freiriano das rodas de conversas. O projeto 
teve como campo de pesquisa a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN na cidade 
de Mossoró, precisamente o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação- FE, onde no período 
de 2010 e 2011 encontravam-se matriculados 30 discentes camponeses entre o 1º e o 7º períodos do 
Curso de Pedagogia. A amostragem desta pesquisa englobou 20 (vinte) dos discentes camponeses, 
07 (sete) professores, correspondendo a um de cada período. A pesquisa é de cunho qualitativo.  

O CAMPO NA UNIVERSIDADE: UMA DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO
O mundo camponês pode ser reconhecido por sua íntima relação com a terra, com os animais, com 
os legumes plantados muitas vezes no terreiro. É desse contexto sociocultural que vem os discentes 
campesinos da UERN. Logo, os dados levantados durante a pesquisa demostraram que toda essa 
aprendizagem não está sendo utilizada como ferramenta de formação dos futuros pedagogos. Apesar 
de constar no currículo a necessidade de valorização desses saberes, na prática, se nota a lacuna ex-
istente. Cabe salientar que este trabalho não pretende apontar erros ou acertos por parte de nenhum 
dos envolvidos, mas refletir sobre a academia como um espaço pertinente a promover a inclusão dos 
sujeitos do campo. Entendemos o Curso de Pedagogia como um celeiro onde a diversidade ganha 
cor na atuação de cada individuo que a compõe, pois, como diz Freire (200, p. 41) “[...] é na inserção 
no mundo e não na adaptação a ele que nos tornamos seres históricos e éticos, capazes de optar, de 
decidir, de romper”. Podemos refletir a universidade, suas paredes e corredores como um desses 
mundos, um novo mundo o qual o campesino deve ser incluído e reconhecido como um sujeito que 
tem experiências e saberes a contribuir com a academia. 
É nesse contexto que o projeto A “palavramundo” camponês no curso de Pedagogia: o doce sabor, e 
busca de encontros e trocas na “dança” dos saberes na universidade cumpre com o seu papel social, 
além de propiciar ao Curso de Pedagogia uma maneira de reconhecer/conhecer o discente cam-
ponês. Todos os participantes falaram sobre a vida no campo como sendo a base, o adubo para seu 
crescimento como seres humanos e cidadãos, o que nos leva a ressaltar o caráter do Curso de Peda-
gogia o qual também é formar cidadãos. Então, podemos refletir que em muitas ocasiões os saberes 
eruditos e os saberes científicos buscam o mesmo objetivo, formar os futuros pedagogos desse curso 
para vida, com autonomia, qualidade, ação e intervenção social. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As conclusões exposta nesse texto são de dados colhidos durante as rodas de conversas com os dis-
centes camponeses. Logo, ouvimos esses sujeitos à luz das seguintes questões:

1. Os saberes da terra e as situações de ensino e aprendizagem do campo, visualizado em sala de aula.
Aqui os discentes narram sobre o desrespeito por suas identidades campesinas, e que os saberes do 
campo em diálogo com as aulas na maioria das vezes não se faz presente. É certo que ao contextu-
alizar suas aulas o professor pode estar citando os valores do campo, mostrando os aspectos que o 
compõe, no entanto, o que se nota é a carência da linguagem campesina no momento das aulas (Alu-
na do 4˚ período). Ao ter esse tipo de atitude, é como se a sala fosse composta por pessoas da mesma 
cultura, apenas com alunos da cidade, deixando se perder a identidade individual de cada aluno.
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É preciso que esse profissional conduza o diálogo entre os diferentes, entre a cidade e o campo visan-
do à construção de novos conhecimentos, Freire (1996, p. 41) afirma que “A questão da identidade 
cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é abso-
lutamente fundamental na prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado”. 
O que freire (1996, p, 41) diz é que sem a participação do professor nada será possível, sua reflexão 
perante sua atuação é de fundamental importância para uma formação de qualidade.

2. COMO PENSAM E AGEM DISCENTES DIANTE DESSES SABERES.
A universidade deve ser o local de preservação das identidades dos sujeitos, seus saberes e de valor-
ização das experiências de cada um, para isso, o professor é ferramenta chave. No caminhar das rodas 
de conversas o diálogo sobre o professor mediador se fez presente em todos os mementos, pois, se o 
mesmo não mostrar interesse em discutir os saberes camponeses nas aulas acaba levando o discente 
a pensar na desvalorização de suas raízes, como se a sua cultura fosse descartável para a academia 
(discente do5˚ período).  Cabe ressaltar que, essa posição não pode ser assimilado pelos alunos, tanto 
os do campo quanto os da cidade, pois, para os alunos oriundos da terra, ela é sua “primeira escola”. 
(GARCIA, 2009, p. 1). Isso nos faz concordamos com Paulo Freire (2000, p. 43,44) quando nos leva 
a refletir a prática do professor que comprometido com a educação dos alunos valoriza seus valores, 
e o respeito por suas raízes, se preocupa com a realidade vivida, pois, é problematizando a realidade 
que agiremos em prol de sua mudança.

CONCLUSÃO 
Logo, concluímos que é de fundamental importância que o ato de contextualizar seja inerente à 
atuação do professor em sala de aula. Pois, embora o Curso de Pedagogia adote o princípio da con-
textualização como alvo de reflexão, como o que orienta a organização do currículo na devida ade-
quação dos conteúdos às características regionais e locais dos educandos que chegam à universidade, 
percebeu-se que na prática não esta se fazendo presente esse ato. A formação de futuros pedagogos 
aparece com uma lacuna que precisa ser preenchida no currículo do referido curso, bem como na 
prática docente cotidiana.
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COMO O PROFESSOR PODE COLABORAR PARA INCLUIR AS CRIANÇAS PORTADORAS 
DA SINDROME DE ASPERGER NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Francisca Monteiro da Silva Perez – UVA¹

RESUMO: Nesta análise, o estudo objetivou investigar como uma criança que apresenta Síndrome 
de Asperger aprende? Que recursos ou estratégias são usados em sala de aula para lidar com esses 
sintomas? E quais progressos foram observados? Na busca em responder esses questionamentos re-
alizou-se um trabalho de estudos teóricos e de pesquisa empírica com observações em sala de aula 
de uma criança do 5º ano do ensino fundamental, visando compreender a síndrome e auxiliar o pro-
fessor dando-lhe as orientações necessárias, já que foi constatado na prática do educador inabilidade 
para entender e trabalhar no sentido de ajudar a criança em sua dificuldade para a educação formal. 
Percebeu-se também procedimentos inadequados em relação às atividades direcionadas e o material 
pedagógico, pois a criança não se interessava pelos livros, atividades ou assuntos discutidos. A partir 
do percurso definido foi sendo conduzido propostas, sugestões e estratégias em sala de aula para li-
dar com essa criança, no sentido de colaborar com a sua socialização e consequentemente com a sua 
aprendizagem.
PALAVRAS CHAVES: SÍNDROME DE ASPERGER; EDUCAÇÃO; CRIANÇA.

INTRODUÇÃO

          Educação é algo bem maior do que o vivenciado nas escolas. Na realidade, desde o nascimento 
o indivíduo inicia seu processo educacional que se estenderá por toda a vida. Em todos os lugares 
estamos sempre aprendendo algo, seja na escola, na igreja, na comunidade, em casa, com os amigos, 
enfim, aprendemos o tempo todo.  Na escola esse processo se dá de maneira sistemática e formal, daí 
a necessidade do indivíduo frequentá-la. 
         A proposta pedagógica que é apresentada a seguir faz-se necessária pela presença, na rede 
regular de ensino, de crianças com Síndrome de Asperger ou desordem de Asperger – Síndrome do 
aspectro autista, diferenciando-se do autismo clássico por não comportar nenhum atraso ou retar-
do global no desenvolvimento cognitivo ou da linguagem do indivíduo – e uma desordem pouco 
comum no desenvolvimento neurológico, no qual apresentam desvios e anormalidades em três am-
plos aspectos: relacionamento social, uso da linguagem para a comunicação e características como: 
deficiente aquisição de competência social (causadora de comportamentos inadequados e de grande 
dificuldade nas relações interpessoais); inteligência normal ou acima da média com fraca coorde-
nação e percepção grafo-espacial; interesses restritos ou preocupações obsessivas; discurso repetitivo 
e pedante; altamente sensíveis a pressões do ambiente e às vezes atraídas por rituais, entre outros. 
         A partir do percurso em que foi conduzida a proposta, foram sendo definidas sugestões e es-
tratégias em sala de aula para lidar com essa criança, no sentido de colaborar com a sua socialização 
e consequentemente com a sua aprendizagem.

 
 
_______________________________ 
1 Professora Especialista em Educação leciona no Curso de Pedagogia da Universidade Vale do 
Acaraú.
E-mail: francimonte@gmail.com.
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METODOLOGIA

          Como sugestão para se trabalhar a criança em sala foi necessário oferecer rotinas diárias consist-
entes evitando transições, surpresas e afastando o medo do desconhecido, enfatizando as habilidades 
acadêmicas da criança, criando situações cooperativas onde suas habilidades de leitura, vocabulário, 
memória e outras são vistas como vantajosas pelos colegas, ensiná-la a reagir a situações sociais e a 
ter um repertório de respostas para usar em várias situações sociais aumentando dessa forma sua 
aceitação, não admitindo que a criança discuta perseverantemente ou faça perguntas sobre interesses 
isolados, oferecendo explicações adicionais e tentando simplificar quando os conceitos da lição são 
abstratos, uso de reforço positivo por comportamento desejado, usando a fixação da criança como 
um caminho para abrir seu repertório de interesses. Por exemplo, o estudante, tem obsessão por 
desenhos, foi levado a estudar sobre cores, principais artistas, diferentes técnicas de desenhos, etc. É 
trabalhado também em sala com todos os alunos, a importância do respeito às diferenças individuais 
de cada um e como devemos trabalhar tolerância, cidadania e valores. Naturalmente, nem todas as 
crianças com Síndrome de Asperger são iguais, exatamente porque cada uma tem sua própria per-
sonalidade e os sintomas se manifestam de forma específica em cada indivíduo. 

RESULTADOS

          Como resultado, percebeu-se que a criança conseguiu adequar-se mais ao processo ensi-
no-aprendizagem sentindo-se mais participativa e aceita. Também foi observada uma melhor aceit-
ação por parte dos colegas e da própria criança em relação a sua inclusão no grupo. O aluno não 
mais se recusa totalmente a aprender coisas fora do seu limitado campo de interesses, conseguem 
mesmo que com dificuldades sustentar o foco nas atividades de sala de aula e aprender em situações 
de grupo. Profissionais que trabalham com essas crianças podem fornecer organização, estabilidade 
e estrutura externa, que lhes faltam e também ensiná-los a negociar com o mundo ao seu redor, para 
que se sintam menos alienados de outros seres humanos e menos sobrecarregados pelas demandas 
do dia-a-dia, com empenho e dedicação pode-se conseguir muito em relação a essas crianças e elas 
se sentirão capazes e conseguirão se desenvolver tanto no contexto social, quanto educacional.

CONCLUSÕES

          Sabemos que não existe fórmula perfeita de abordagem em sala de aula que possa ser usada 
para todas as crianças, da mesma forma que os métodos educacionais não atendem às necessidades 
de todas as crianças que não apresentam Síndrome de Asperger, mas este estudo representa uma 
proposta de abordagem, um caminho, que é percorrido continuarmente, passando por reflexões, sob 
um olhar crítico que vai amadurecendo de maneira que a teoria e a prática se ajudem e se completem 
e que abram novos caminho e sugestões, para a educação especial de maneira geral. Foi importante 
pesquisar como a Síndrome de Asperger se apresenta para que o professor possa desenvolver outras 
competências que se encontram em déficit numa criança com SA.
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DIVERSIDADE, INCLUSÃO, SURDEZ E PRÁTICA PEDAGÓGICA: A CONTRIBUIÇÃO DO 
PROJETO DE PESQUISA PIBIC/ CNPQ

Shirleyanne Santos Aquino- UERN
shirleyannekino@hotmail.com
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RESUMO
Uma das questões primordiais da educação atual é a inclusão, pois sabemos da importância e das leis 
(Constituição-1988, LDB-1996, ECA-1990) que garantem essa prática. No entanto, ainda é crítico o 
confronto desse paradigma com a realidade. Desse modo, este trabalho tem como propósito apre-
sentar o caminhar do projeto de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científi-
ca- PIBIC/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPQ 2011/2012 in-
titulado “A Perspectiva (Auto) biográfica: Um Retrato dos saberes e Experiências da Inclusão de 
Alunos Surdos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte”, tendo como proposta principal 
ampliar a discussão sobre diversidade, inclusão e prática pedagógica no Curso de Pedagogia (UERN) 
e na academia, de modo geral. Entendemos que para promover o ensino inclusivo de qualidade, é 
necessário além de uma estrutura física, haver aportes pedagógicos que irão subsidiar a prática do 
professor que trabalha com alunos com necessidades especiais na sua sala de aula, seja no espaço da 
escola regular ou da universidade. Este estudo tem abordagem qualitativa, embasada na (auto) bio-
grafia e narrativas dos discentes com surdez da UERN, tendo como principais autores que discutem 
as questões referentes à inclusão, diversidade, surdez e (auto) biografia: Mantoan (2006), Martins, Sil-
va, Pires e Pires (2010), Passeggi (2003), Lira (2007). Pretendemos, dessa forma, aquecer as reflexões 
e os debates no Curso de Pedagogia (UERN), a respeito da relevância de práticas educativas desde 
o ingresso até a permanência do discente surdo na universidade. Para isso é necessária uma inqui-
etação, movimentação, e despertar dos sujeitos envolvidos com o ato de educar, sejam os professores 
que necessitam repensar sua formação, o curso de Pedagogia com um Projeto Político Pedagógico 
(PPP) que propõe disciplinas e eventos que discutem a temática, seja a universidade que pretende 
acolher e formar sujeitos comprometidos com o respeito às diversidades. 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO; INCLUSÃO; ENSINO SUPERIOR.

Diversidade e inclusão na universidade

Muito se tem falado sobre a importância do respeito à diversidade e a inclusão dos sujeitos que dão 
cor e vida a esse quadro multicor na sociedade, na escola, as quais, muitas vezes, insistem em ter ap-
enas uma cor, um padrão como referência.
Do mesmo modo, devemos respeitar todos os sujeitos sociais também no ambiente escolar, com seus 
estilos, gostos, gêneros, opções sexuais, etnias e com deficiências. A escola estabelece padrões, perfis 
de alunos e as minorias, infelizmente, ainda sofrem bastante com os preconceitos diários. Lira (2007, 
p.99) afirma que:
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Até alguns anos atrás, os cursos de formação de professores não se preocupavam com essa nova práti-
ca; tudo era pensado e constituído para aquela clientela dita ‘normal’ (...) os saberes docentes, agora, 
deverão ser compostos por elementos que levem a flexibilidade dos currículos e considere a diversi-
dade humana na escola. Esta, por sua vez, deverá superar a seleção e ser, de fato, democrática.

Antigamente os cursos de formação de professores não previam a heterogeneidade que encontraria 
na sala de aula. Nos tempos contemporâneos é fundamental que o professor seja um apreciador da 
diversidade e exponha isso na sua sala de aula para os alunos.  Daí a necessidade de no Curso de 
Pedagogia trazer em todas as disciplinas discussões sobre inclusão, diversidade e práticas inclusivas, 
a fim de formar educadores que valorizem a diversidade.
Lira (2007, p. 98) aponta, dessa forma, que “a concepção de prática pedagógica diferenciada e in-
clusiva ancora-se na tese de que a pluralidade dos alunos deve ser respeitada, e, assim, o aluno com 
deficiência tem direito e necessidade de participar e de ser considerado membro ativo no interior da 
comunidade escolar”.
O sujeito com deficiência tem seu lugar na academia, mas deve ser dada oportunidade e acessibili-
dade para que eles possam se desenvolver com autonomia e qualidade sem nenhum tipo de precon-
ceito, subestima ou segregação.
Que a convivência e a troca de saberes sejam contempladas no âmbito da sala de aula sem barreiras 
comunicacionais, visuais ou físicas que, muitas vezes, a própria sociedade impõe à pessoa com defi-
ciência, pois, muitas vezes, devemos potencializar essas pessoas e não desprezá-las.
Por isso, organizamos um projeto de pesquisa PIBIC para alimentar essa discussão da inclusão na 
academia, e principalmente, conhecer as experiências acadêmicas de alunos surdos da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, através da (auto) biografia, a fim de dar uma contribuição, através 
das narrativas desses ao Curso de Pedagogia.

CONHECENDO O PROJETO DE PESQUISA PIBIC/ CNPQ (2011-2012)

A pesquisa “A perspectiva (auto) biográfica: um retrato dos saberes e experiências da inclusão de 
alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte” busca refletir sobre os saberes e 
experiências da inclusão de alunos surdos.
O projeto de pesquisa foi iniciado em julho de 2011 e teve o seu término em julho de 2012. E já foi 
aprovado para prolongamento de mais um ano (2012-2013). Foi desenvolvido na UERN, no Campus 
Central, no Curso de Pedagogia com dois alunos surdos. A pesquisa é de cunho qualitativo, possui 
embasamento na autobiografia e na História Oral. Como instrumentos metodológicos: as entrevistas 
de aprofundamento, as rodas de conversas, as anotações e os registros fotográficos. Como referenci-
ais temos: Skiliar (2005), Mantoan (2005), Passeggi (2008), Clementino (2008), Sassaki (1996).
Nesse processo de aprendizagem e da relação com diferentes sujeitos, os discentes surdos têm muito a 
nos narrar. Nas rodas de conversas e entrevistas narraram suas experiências acadêmicas, expressando 
seus anseios, dificuldades e luta pela quebra de barreiras. Falam sobre a sala de aula, a relação pro-
fessor-aluno, a relação aluno- aluno, estratégias metodológicas utilizadas pelos professores, auxílio 
da intérprete e a importância do atendimento dado pelo Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN) 
da UERN.
Dentre um dos questionamentos da roda de conversa discutem a relação professor-aluno. Algumas 
colocações realizadas pelo aluno A, o qual afirmou que:
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A relação professor- aluno- eu gosto muito dos meus professores, alguns tinha receio, e me direciona-
vam para o DAIN e me diziam que era meu direito ser direcionado ao DAIN. Não entendia nada que 
o professor dizia, pois os professores vinham falando, me dava os textos e não entendia e pedia auxílio 
do DAIN.
O professor utilizava o data show e perguntava se ele estava entendendo, eu dizia que não estava enten-
dendo, perguntava se tinha intérprete ou não.
No primeiro semestre não faltei nenhum dia, sofri muito, mas que tinha que aprender. Com a chegada 
do intérprete, eu melhorei, eu falava para intérprete e traduzia para o professor.

 Na sua fala o aluno, reconhece a importância de seus professores embora alguns não saibam como 
lidar com a sua necessidade especial. Alguns docentes perguntam se tem intérprete na sala de aula; 
utilizam data show, buscando trabalhar com o visual para estreitarem a comunicação, o entendimen-
to e minimizar as dúvidas. No entanto, muitas vezes, as dificuldades persistem e o professor necessita 
do apoio do DAIN para fortalecer o processo de ensino e de aprendizagem. 
O aluno revela que tem dificuldade em ler e entender textos em português. Vê-se, assim, a necessi-
dade do ensino precoce da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da Língua Portuguesa, ou seja, o 
ensino bilinguísta irá permitir que o surdo perpasse ora pela sua língua materna (LIBRAS), ora para 
a sua segunda língua (Português). O currículo deve estimular a aprendizagem contínua da Língua 
Portuguesa também pelo surdo, a fim de que ele se desenvolva nas duas línguas e consiga escrever 
convencionalmente, compreender os textos lidos e participar cada vez mais das aulas. Mas, sabemos 
que enquanto isso não acontece o professor deve adentrar na cultura surda e compreender o processo 
do surdo no que diz respeito ao domínio da Língua Portuguesa, tão exigida na universidade.
O aluno quando diz: “não faltei nenhum dia, sofri muito, mas tinha que aprender”. Afirma que é um 
educando responsável e comprometido com os estudos, mas mesmo com muita dificuldade ele se 
esforçava e aprendia. 
Outras questões levantadas pelos alunos surdos foram: em primeiro lugar a questão da comunicação 
entre surdos e ouvintes, já que nem todos dominam LIBRAS. Há um grande entrave com relação 
à comunicação e isso, muitas vezes, gera certo distanciamento, isolamento e por fim, a exclusão do 
surdo, pois esse fica alheio de muitas informações acadêmicas.
Constatamos ainda que esses alunos não estão incluídos na pesquisa e na extensão, raras vezes eles 
participam apenas como colabores da pesquisa. Pensamos que diferentes motivos impedem o surdo a 
ter acesso a essas atividades, são elas: por não saberem da importância de tais atividades acadêmicas; 
a questão dos horários, pois um turno ele se dedica a aula, no outro turno ao atendimento especial-
izado ou por não ter disponível um intérprete a todo o momento.
Outra dificuldade é a questão de intérpretes para acompanhá-los em seminários, em eventos, fican-
do esses alunos limitados à sala de aula. Eles desejam cada vez ter intérpretes na universidade para 
atender as necessidades no momento da aula bem como nas atividades extra sala a fim de aprofund-
arem seus conhecimentos e alimentarem suas experiências acadêmicas.
Percebemos, por fim, que há uma necessidade do investimento na formação pedagógica de profes-
sores para trabalharem com educandos surdos dentro da sala de aula. É de fundamental importância 
que seja um compromisso permanente no Curso de Pedagogia, desde o seu novo currículo do ano de 
2007, trazendo algumas discussões pautadas na inclusão. Em algumas disciplinas foi mínimo; noutras 
de maneira específica, como nas disciplinas de Educação para a Diversidade, LIBRAS, Educação Es-
pecial e Inclusão, mas sabemos que esse debate deve continuar e perpassar todas as disciplinas.
Ansiamos que todos envolvidos com a educação observem que somos seres plurais e que essa diversi-
dade seja pensada e discutida no sentido de permitir o acesso de todos ao conhecimento e possibilitar 
ainda as pessoas com necessidades especiais de se tornarem sujeitos sociais atuantes. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIALÓGOS ACERCA DA INCLUSÃO DE UMA CRIANÇA COM 
NEE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Maria Andréia de Oliveira 
Maria Cleonice Soares 
Maria Cleoneide Soares 
Elza Helena da Silva Costa Barbosa 

RESUMO: Este trabalho surgiu em meio a experiencia de Estágio remunerado em uma escola pú-
blica de Mossoró/RN, onde acompanhou-se com NEE. O nosso objetivo é abordar o tratamento 
pedagógico do professor com uma criança com Necessidades Educacionais Especiais/Deficiencia 
Mental. Para enteder mais acerca desta temática recorremos a estudos em NASCIMENTO (2008) 
e  BRASIL (1997); que abordaram questões sobre Necessidades Educacionais Especiais. Constata-
mos que apesar do processo de inclusão ser um tema bastante abordado, ainda encontramos muita 
dificuldade e resistência por parte dos professores, estágios e da escola, tanto no tratamento desses 
alunos, como a falta de investimentos por parte dos professores e estagiários em se capacitarem para 
atender as necessidades dos alunos com NEE. Concluímos que muitos alunos são mantidos nas esco-
las apenas para cumprir uma exigência legal. Mas,  é necessário que haja uma inclusão de fato e que 
garanta o ensino e aprendizagem desses alunos no interior das escolas, pois percebemos ainda um 
despreparo e uma grande resistência  na aceitação desses alunos por parte dos professores e da escola.

PALAVRAS-CHAVE: Necessidade educacionais especiais; Educação Infantil; Formação Docente;
INTRODUÇÃO
Quando falamos em inclusão de crianças com Necessidades Educativas Especias (NEE), nos remen-
temos imediatamente as pessoas que apresentam retraso mental, e as implicações que essa situação 
nos remete. Segundo a AAMR (Associação Americana de Deficiência Mental) e DSM-IV (Manu-
al Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), por deficiência mental entende-se o estado 
de redução notável do funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado a 
limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pes-
soais, competência domésticas, habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, 
saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho (BRASIL, 1997). 
A deficiência mental pode ser caracterizada por um quociente de inteligência (QI) inferior a 70, 
média apresentada pela população, conforme padronizado em testes psicométricos ou por uma de-
fasagem cognitiva em relação às respostas esperadas para a idade e realidade sociocultural, segundo 
provas, roteiros e escalas, baseados nas teorias psicogenéticas.
A definição do termo Necessidades Educacionais Especiais (NEE) de acordo com Nascimen-
to (2008, p.248), “significa; uma criança qualquer que tem uma dificuldade de aprendizagem, 
isto é, que aprende com mais dificuldade do que a maioria das crianças com sua idade” 
_______________________________
  Aluna da graduação em Pedagogia, da Facudade de Educação da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – FE/UERN.
    Aluna da Graduação em Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte - UERN. Bolsista do Programa Institucional de bolsas de iniciação à Docên-
cia – PIBID/CAPES
   Aluna da graduação em Pedagogia, da Facudade de Educação da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – FE/UERN.
   Professora Dra. em Psicologia, Professora Ajd IV da Faculdade de Educação da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – FE/UERN.
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Carvalho (2007), defende que a escola regular é o lugar mais adequado para que o aluno com neces-
sidade educativas especiais possa aprender e se desenvolver onde afirma que o local mais propício 
para o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais é 
a escola regular, pois, são nessas escolas que encontraremos os meios propicios para combater as 
atitudes negativas e preconceituosas, e possamos construir uma sociedade inclusiva e solidária cri-
ando comunidades abertas e solidárias, e alcançando a educação para todos.  Neste perspectiva, 
fica evidente, a necessidade de se estabelecer a convivência dos alunos com necessidades educativa 
especial com os demais alunos, pois esse convívio auxiliam no crescimento do aluno que apresenta 
a deficiência e no alargamento da capacidade de adaptação e aprendizagem de cada aluno, com a 
diversidade, competências tão necessárias no mundo globalizado. 
 Por isso, tanto a escola como os professores devem se prepararem para criar as condições necessári-
as para garantir para si, e para os seus alunos, essas competências, e ao mesmo tempo, saber lidar 
com esse novo perfil de aluno, uma vez que, as demandas das crianças com necessidades educativas 
especias vai além, das demais crianças, para que elas sejam incluídas verdadeiramente na escola. 
E o  que é inclusão educacional? Segundo Nascimento (2008, p.265):

“a inclusão é entendida pelo conceito de que transmiti mais explicitamente e com maior exatidão, que 
todas as crianças meninos e meninas precisam ser incluídas na vida educacional e social nas escolas 
do bairro e na sociedade no geral e não somente dentro de cada escola regular.”

Mediante isso, entendemos que para se conceituar um sistema educativo inclusivo de forma am-
pla, é necessário partir do princípio de que todas as crianças podem aprender, que todas se res-
peitem e reconheçam as diferenças de idade, sexo, cor, deficiência, dentre outros, e que esse sistema 
metodológico atenda às necessidades de todas elas.
Neste trabalho abordará uma experiência pedagógica de acompanhamento do desenvolvimento 
motor de uma criança com deficiência mental, e o tratamento do professor e da escola com a mesma.

METODOLOGIA
O estudo se caracteriza como sendo uma pesquisa exploratória qualitativa, uma vez que, foi realiza-
da apenas uma primeira aproximação ao tema, na tentativa de alcançar uma maior familiaridade em 
relação ao fenômeno estudado (Santos, p.17, 1999). Para alcançar os objetivos propostos, foi realiza-
do, inicialmente um levantamento bibliográfico baseado em Nascimento (2008), Carvalho (2007), e 
consulta aos Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) e BRASIL (1997) documentos que 
trata sobre a deficiência mental e a forma de tratamento que os professores devem ter para com os 
alunos com deficiência mental em sala de aula. Em seguida, foi realizada observações e entrevista 
com professores que trabalham em turmas de alunos, constituídas também de alunos com necessi-
dades educativas especiais e por fim a analise dos informações obtidas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados, se considera relevânte que o governo invista em maciçamente na for-
mação continuada de todos os profissionais da educação.  Pois, de acordo com os dados observado 
nesse estudo torna-se lamentável se falar de inclusão, quando se observa  o que acontece  na escola 
deixa muito a desejar. A realidade encontrada nessa escola estudada é uma amostra dos descaso, do 
despreparo e da falta de compromisso do professor e da escola para com o aluno com necessidade 
educativa especial, especialmente do aluno com deficiência mental, Pois o mesmo é deixado aos 
cuidados do professor estágiario,cujo a uma função é apenas que ficar “cuidando” do aluno, visto 
que não há um planejamento de adequação dos conteúdos das aulas para esses estes alunos, fican-
do totalmente excluídos dos processo de ensino-aprendizagem oferecido pela escola. A realidade 
vivenciada é que muitos descriminam e usam termos pejorativos com esses alunos. Observamos e 
entrevistamos um professor que disse que não ia perde seu tempo com um aluno que tinha proble-
mas mentais  afirmando que esse aluno era “doido”. O que nos leva a inferir que este profissional da 
educação, pouco se importa em se atualizar para atender as demandas educacionais. 
Nesse estudo o professor entrevistado deixou claro que a estágiaria que estava com ele tinha a tare-
fa de cuidar da criança, ou seja, não havia por parte do professor qualquer  preoculpação com a 
aprendizagem curricular desse aluno, qualquer atitude de inclusão do aluno, mas, apenas em manter 
a criança na escola para brincar e passar o tempo. Além disso, acreditamos que um estagiorio que 
ainda esta em processo inicial de formação não detem as habilidades e competências necessários 
ao ensino aprendizagem deste aluno com NEE. Para Nascimento (2008, p.266) uma escola inclu-
siva precisa, de se “modificar para receber todo e qualquer tipo de aluno, não o aluno, nos moldos 
como ocorreria no modelo da integração”. Mas, leva-lo a participar ativamente da na vida escolar ou 
comunitária, do meio em que esta sendo excluído, cuidar da criança, acreditando em suas possibil-
idade,  e garantir sua inclusão educacional e social. Pois, a incapacitação dos professores e da escola 
para receber as crinaças com Necessidade Educacionais Especiais (NEE), dificulta a inclusão dessas 
crianças ao meios sociais.

CONCLUSÃO
Diante das informações colhidas mediante as entrevistas nesse estudo,nos interrogamos, será que na 
graduação esse professor aprendeu os valores morais éticos para esninar? Será que a demanda edu-
cacional é tão grande que impossibilita que ele venha a fazer uma formação continuada? É ético, re-
ceber uma crinaça no seio escolar, e a impossibilitar o acesso educacional diante de sua deficiência?
Nesse estudo traremos aqui algumas respostas que vale ser ressalta o professor do estudo deixou 
bem claro que trabalha em dois horários e não tem disponibilidade em aprender libras, embora seu 
aluno não seja surdo e sim um atraso mental.  Na verdade ele necessita avançar em sua concepção 
de inclusão e aprender a dominar habilidades que sejam necessários ao tratamento da criança que 
apresentava deficiência intelectual em sua sala de aula.  Assim percebemos que não há inclusão edc-
uacional, o que temos são apenas crianças com NEE indo as escolas por determinação das secretari-
as de educação, infelizmente essa é a nossa realidade.     
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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa concluída do Curso de Especialização em Educação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) com o propósito de avaliar o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) oferecido na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) em uma es-
cola pública na cidade de Mossoró. Foi realizada inicialmente uma revisão de literatura baseada em 
Carvalho (2000), Batista et al (2007), Santos (2010), bem como aspectos legais da educação inclusiva 
publicados pelo MEC/Brasil. Em seguida a análise de documentos de classe como diários, relatórios 
individuais dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais que são atendidos na SRM, en-
trevista com as professoras da Sala de Recursos Multifuncionais e uma professora da Sala de Aula 
de Ensino Regular que ensina alunos que recebem o Atendimento Educacional Especializado. Os 
resultados encontrados mostram que a professora da Sala de Recurso Multifuncional tem trabalhado 
na perspectiva de otimizar a rendimento dos alunos e melhorar sua auto-estima. Enquanto que a 
professora da Sala de Ensino Regular não tem conseguido efetivamente incluir os alunos com Neces-
sidades Educacionais Especiais em suas aulas, atribuindo a responsabilidade da aprendizagem desses 
alunos a professora que atua na Sala de Recurso Multifuncional. Os resultados também apontam para 
a necessidade da formação continuada dos professores atores que atuam nos palcos das salas de aula 
regular de ensino e dos atores que atuam nas salas multifuncionais que os mesmos desempenhem seu 
verdadeiro papel no sentido de se garantir uma atuação inclusiva desses alunos com Necessidades 
Educativas Especiais e possam conviver melhor com a diversidade.

Palavras-chave: Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; Atendimento Educacional Espe-
cializado; Sala de Recursos Multifuncionais.

INTRODUÇÃO
A partir do momento em que se iniciou o processo de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas 
públicas brasileiras de ensino regular, em 1990, notou-se que havia a necessidade de se criar opor-
tunidades para que esses alunos tivessem as mesmas 
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oportunidades de aprendizagem que os outros alunos. Percebeu-se ainda, que muitos desses alunos 
necessitavam de materiais e recursos específicos que os auxiliassem em seu percurso de aprendizagem. 
Então, baseados nessas necessidades diagnosticadas, o Ministério da Educação (MEC) junto a Sec-
retaria de Educação Especial (SEESP) do Brasil criou cursos e programas de capacitação de profis-
sionais, entre eles o Programa intitulado “Programa Educação inclusiva: direito à diversidade” em 
2003, para atuar nessa área e trouxe a proposta de implantar nas escolas de ensino regular as Salas 
de Recursos Multifuncionais. Em 2006 o MEC através da Secretaria de Educação Especial publicou 
um documento intitulado “Sala de Recursos Multifuncionais: Espaço de Atendimento Educacional 
Especializado” no qual apresenta a função e os objetivos das SRM, o público alvo, o perfil do profes-
sor e dar sugestões sobre recursos e materiais que podem contribuir para o aprendizado dos alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais como as ajudas técnicas e as tecnologias assistivas (Alves, 
2006). Com objetivo apoiar os gestores e os professores na implantação de Salas de Recursos Multi-
funcionais para tornar as escolas mais acessíveis aos alunos que apresentam Necessidades Educacio-
nais Especiais, cujo Atendimento Educacional Especializado a ser realizado na própria escola regular 
de ensino com o propósito de contribuir com o processo de inclusão no contexto das escolas públicas 
de ensino regular. Percebeu-se, como citado a priori, a necessidade de reorganização do ensino, bem 
como da estrutura da escola, haja vista que a escola precisa oferecer as condições necessárias para 
que o aluno com NEE tenha acesso a todos os ambientes da escola e principalmente o acesso ao cur-
rículo escolar. Assim, esse Atendimento emerge na perspectiva de subsidiar o professor da sala de 
ensino regular para que o aluno com Necessidades Educacionais Especiais venha participar de todas 
as atividades propostas pela escola, desenvolvendo suas capacidades, tanto cognitivas, como afetivas 
e sociais e contribui com a Política de Inclusão na busca de cooperar com a permanência qualitativa 
dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais na escola regular.  Nesse sentido, analisar como 
está ocorrendo o Atendimento Educacional Especializado oferecido na Sala de Recursos Multifun-
cionais (SRM).
 
METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como sendo tanto qualitativa como também quantitativa. Foi realizada ini-
cialmente uma revisão de literatura baseada em Carvalho (2000), Batista et al (2007), Santos (2010), 
bem como aspectos legais da educação inclusiva publicados pelo MEC/Brasil. Os instrumentos para 
a coleta de dados e informações sobre o objeto de investigação foram realizados através de registros 
escritos e fotográficos, entrevistas semi estruturadas com as professoras da Sala de Recursos Mul-
tifuncionais e uma professora da Sala de Aula de Ensino Regular que ensina alunos que recebem o 
Atendimento Educacional Especializado; e o levantamento de notas e relatórios de desempenho dos 
alunos com NEE referentes ao ano letivo de 2011. 
 
RESULTADOS
Os resultados encontrados mostram que a professora da Sala de Recurso Multifuncional tem tra-
balhado na perspectiva de otimizar a rendimento dos alunos e melhorar sua auto-estima. Enquanto 
que a professora da Sala de Ensino Regular não tem conseguido efetivamente incluir os alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais em suas aulas, atribuindo a responsabilidade da aprendizagem 
desses alunos a professora que atua na Sala de Recurso Multifuncional. Constatamos ainda que a 
mesma não se preocupa em fazer as adaptações das atividades didáticas  nem mesmos nos exames 
escolares.
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Considerando a importância desses aspectos evidenciados, essa pesquisa também aponta um con-
siderável número de desistências dos alunos que ingressaram na Sala de Recursos Multifuncionais. 
Observou-se que os dados emergentes indicam que, os esforços pretendidos com a Sala de Recursos 
Multifuncionais no sentido de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares escolares ainda 
não foram alcançados por alguns alunos que freqüentam a Sala de Recursos Multifuncionais. Com 
a pesquisa realizada, constatamos que a escola está recebendo recursos materiais, porém necessita 
ainda de mais investimentos com relação à formação dos profissionais que atuam na escola, não so-
mente aos professores como também aos demais funcionários, pois a inclusão é necessária em todos 
os ambientes da escola.  
CONCLUSÕES 
Ao refletirmos sobre os resultados encontrados com esta investigação, constatamos a importância 
do trabalho desenvolvido nas Salas de Recursos Multifuncionais, principalmente no que se refere 
ao benefício para a auto-estima dos alunos com NEE. Os resultados também apontam para a neces-
sidade da formação continuada dos professores atores que atuam nos palcos das salas de aula reg-
ular de ensino e dos atores que atuam nas salas multifuncionais que os mesmos desempenhem seu 
verdadeiro papel no sentido de se garantir uma atuação inclusiva desses alunos com Necessidades 
Educativas Especiais e possam conviver melhor com a diversidade. Sabemos que desde o início do 
Processo de Inclusão no Brasil o Ministério da Educação, bem como os professores e todos os atores 
do contexto escolar vem tentando atender as devidas necessidades dos alunos que apresentam Neces-
sidades Educacionais Especiais, contudo percebemos a partir do estudo realizado, que ainda existem 
muitos desafios a serem superados para que a inclusão escolar aconteça de forma significativa de ma-
neira que os alunos com deficiência e outras limitações consigam ter um bom rendimento durante o 
seu percurso estudantil. A inclusão torna-se algo possível à medida que exista interação entre todos 
os atores envolvidos nesse processo e seus atos confluam promovendo apoio a esses alunos tanto na 
sala de aula como fora dela. 
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