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APRESENTAÇÃO
O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento
aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam
os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como
cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um
professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.
O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que
possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de
recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se
dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de
recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora
das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando
uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de
apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as
apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos
digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e
disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento
(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq.
Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a
partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais.
A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao
submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da
Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa
visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por
soluções para os desafios sociais contemporâneos.
O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da
ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de
publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por
meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos;
e, por fim, a popularização da ciência.

Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e
Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017
para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e
tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de
Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica.
Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00
(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos
premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de
concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020.
Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador
Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que
tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência
em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida;
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras
e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do
conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição
para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu.
Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do
XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a
contribuição científica oriunda de sua pesquisa.
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TÍTULO: Análise estrutural da implementação de robótica educacional em escola
pública
Resumo
O presente trabalho busca compreender os termos inovação, inovação tecnológica para
seguidamente trazer esses termos em conjunto com as percepções de educação no
âmbito do professor, escola, aluno e as inovações para que possa ser entendida a
funcionalidade da robótica educacional dentro da escola; seria uma ferramenta
educacional que possibilita o processo e ensino-aprendizagem de forma interdisciplinar
ou apenas uma ferramenta lúdica mercadológica utilizada pelas escolas nas
competições de robótica educacional existentes na região? Será tentado responder
esses questionamentos através de uma análise crítica e observação do processo e
resultados da atividade de extensão organizado pelo Doutorando da Universidade
federal do Rio Grande do Norte Denilton Santos sob coordenação dos professores
Luciane Terra dos Santos Garcia e Luiz Marcos Garcia para os professores do município
de Natal/RN
Palavras-chave: educação, Robótica educacional, inovação
TITLE: Structural analysis of the implementation of educational robotics in public schools
Abstract

The present work seeks to understand the terms innovation, technological innovation to
then bring these terms together with the perceptions of education within the scope of the
teacher, school, student and the innovations to be understood the functionality of
Educational robotics within the school; Would it be an educational tool that enables the
process and teaching-learning in an interdisciplinary way or just a market-based ludic
tool used by schools in the educational robotics competitions existing in the region? It
will be attempted to answer these questions through a critical analysis and observation
of the process and results of the extension activity that organized by the doctoral student
of the Federal University of Rio Grande do Norte Denilton Santos under the coordination
of Professors Luciane Terra dos Santos Garcia and Luiz Marcos Garcia with the
professors of the municipality of Natal/RN.

Keywords: Education, educational robotics, innovation
Introdução
A robótica educacional está cada vez mais presente nas escolas metodologicamente
trabalhada com o intuito de inserir os estudantes no mundo das tecnologias com oficinas
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com atividades lúdicas inserindo os conceitos psicopedagógicos de teóricos
educacionais como: construtivismo de Piaget[1], ZDP[2] (Zona de desenvolvimento
proximal) de Vigotsky, e entre outros que focam para além do ensino de Mecânica,
Eletrônica e programação de robôs, a multidisciplinaridade nas áreas da de ensino
enfatizando a Matemática e a Física, com apresentações de robôs construídos na
escola ou nas escolas de robótica educacional em competições como, OBR (Olimpíada
Brasileira de Robótica) e FLL (First Lego Leange) que são realizadas anualmente em
várias regiões do Brasil, á intensão está explícita no site da OBR;
Com foco na ferramenta educacional ou com foco no tipo de recurso humano formado.
Em primeiro lugar, a robótica e a automação são áreas estratégicas para o país no
caminho para o seu desenvolvimento. A robótica tende a se tornar uma das dez maiores
áreas
de
pesquisa
na
próxima
década.
(OBR,
2019).
A sociedade por estar em constante dinamização opta por buscar inovações para
garantir seu progresso, e com o avanço tecnológico que se faz presente a todo
momento, a palavra Tecnologia está em alta, somos considerados uma geração
tecnologizada por estarmos cada vez mais dependentes dos produtos tecnológicos em
nosso meio, entretanto estar dependente não diz necessariamente saber como esse
processo se forma. Precisamos compreender a intencionalidade dessa inserção
tecnológica na sociedade e sua real função; e para entender esse processo é preciso
compreender em passos a definição sobre o que é tecnologia, para isso a escola surge
como intermediador conhecedor dos processos tecnológicos na sociedade. Começa-se
por ela e depois atravessa o campo conceitual para utilização dos processos do nosso
dia-a-dia. Partindo disso, buscar compreender as concepções pedagógicas desde o
início até os dias atuais para tentar entender a robótica educacional não como uma
ferramenta de mercado, mas uma ferramenta educacional que rá propor auxílio no
processo de ensino aprendizagem como cita novamente no site da OBR.
Sob o ponto de vista do ferramental tecnológico para educação, a robótica é uma
tecnologia emergente que tem se tornado elemento praticamente obrigatório nas
escolas modernas devido à sua possibilidade de atuação em diversas dimensões. (...)
Estimular a formação de uma cultura associada ao tema tecnológico, proporcionando a
formação de um cidadão que se relacione melhor com a tecnologia e a formação de um
mercado consumidor consciente, e, portanto, exigente para produtos tecnológicos, no
país,
nos
próximos
anos.
(OBR,
2019).
Para fomentar a participação dos estudantes em competições em auxílio ao processo
educativo, a robótica educativa tem crescido nas escolas do país, constituindo-se em
uma inovação pedagógica que tem despertado o interesse da sociedade. Cresce a
literatura que demonstra o seu potencial de auxílio ao processo de ensinoaprendizagem, no entanto, é necessário atentar para a concepção de inovação que tem
suscitado o crescimento da robótica nas escolas brasileiras bem como a concepção
pedagógica que pode estar sustentando as práticas pedagógicas dos profissionais.
A intensão da robótica educacional nas escolas, segundo autores voltados para a área
de engenharia, é estimular os alunos a aprenderem de forma, mais lúdica seus
conteúdos escolares por meio do processo de ensino-aprendizagem que a robótica
pode proporcionar para a escola. Para (SILVA, 2009) na educação, a robótica chegou
para constituir um novo mediador o processo de ensino-aprendizagem, “um objeto-parapensar-com”, nas palavras de Papert (1986, Apud Prado, 2017), A robótica Educacional
está amplamente difundida no contexto de inserção de novas tecnologias em sala de
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aula, uma estratégia que promove o aprendizado interdisciplinar através de montagem
e programação de modelo.
Metodologia

Este trabalho se insere em uma pesquisa maior, que tem como objetivo buscar as
concepções pedagógicas inovadoras que inserem a robótica educacional como
ferramenta pedagógica inovadora, implementar e analisar um curso de formação de
professores em robótica educacional, que se encontra em andamento na Rede
Municipal de educação em Natal, através das parcerias entre a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), universidade Católica de San Pablo (UCSP), Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Centro Municipal de Referência em Educação
(CEMURE). Consiste em um projeto de pesquisa e extensão implementado por
professores da UFRN, tanto da área tecnológica, o Centro de Tecnologia da UFRN,
quanto pedagógica, Centro de Educação da UFRN. Por meio desse projeto tem sido
possível a aproximação da robótica educacional enquanto ferramenta pedagógica, mas
também o seu questionamento quanto às concepções educacionais em que se sustenta.
por conseguinte, refere-se a uma pesquisa teórica, desenvolvida com base na revisão
da literatura como Dermeval Saviani (1999) coma as diferenças entre concepções
pedagógicas tradicionais e escola nova, para entender o que é uma inovação
pedagógica, entender as concepções anteriores para assim também identificar o que foi
o a mudança o que é o inovador, também a autora Anita Schelesener (2009) explicando
a concepção de educação de Antônio Gramsci para uma concepção pedagógica
integralizadora do ser, ou seja, a formação integral do indivíduo; política, técnica e
social. E por último compreender com Silvana Zilli (2004) as perspectivas da Robótica
Educacional como prática inovadora e Seymour Papert (1980, apud J. Anchieta Silveira,
2016) para compreender a robótica educacional como uma inovação pedagógica
relacionando-a com as concepções pedagógicas anteriores que embasam o processo
educativo na sociedade.

Resultados e Discussões
A palavra inovação, conforme o dicionário comum (Dicio, 2019) significa novidade;
aquilo que é novo; o que apareceu recentemente. Sua etimologia vem do latim innovatio
onis que é a ação de um novo, produzir novidade. Seus sinônimos são compostos pelas
palavras novidade e aperfeiçoamento, complementando seu contexto. A palavra inovar
está diretamente conectada a palavra tecnologia, que acompanha seu significado por
ser entendida como o estudo de prática da inovação, como técnicas, métodos,
instrumentos que viabilizam a inovação. A tecnologia se apresenta como a ferramenta
para enxergar o novo introduzindo mudanças que geram transformações do que não
mais se agrada gerando a novidade, que é considerada o aprimoramento do antigo.
Surge então o que conhecemos como inovação tecnológica, que são estudo de ações
para a produção desse aprimoramento (chumpeter, 1982).
Diversos são os teóricos e conceitos que envolvem a inovação tecnológica, sendo que
um maior número de pessoas refere à necessidade da inovação tecnológica para
compreender os processos de valorização do capital na sociedade. Como exemplo
temos a obra de Schumpeter intitulada “A Teoria do Desenvolvimento Econômico”,
publicada em 1911, que discute a inovação como um incentivo para a dinâmica
econômica de um país, e que as tecnologias auxiliam nesse processo de mudança,
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criando uma linha de pensamentos e conceitos, conhecidos como teorias neoschumpeteriana.
Estas teorias compreendem a inovação tecnológica como uma necessidade para o
crescimento do capital. Com o passar do tempo, diversos autores se apropriaram das
ideias de Schumpeter, de modo que Junqueira, Amorim e Silva (2005) sintetizaram a
concepção de alguns deles, mostrando como se apropriam se constrói a relação entre
a inovação e a tecnologia como base para mudanças do capital.
Analisando o quadro acima percebemos que todos possuem algo em comum, tratam a
inovação com a novidade, a descoberta como também melhoria ou aperfeiçoamento. A
inovação surge como uma nova forma de organização das coisas, trazem a inovação e
o termo tecnológico como um entrelace para criação de ações que viabilizem esse novo
contexto, e o objeto da mudança, sempre chamado de produto, é o que convém ser
modificado.
A inovação ao ser procurada por suas definições está condicionada ao movimento
crescente de economia; para movimentar o capital, é preciso inovações de produtos que
saiam da tradicionalidade para propiciarem uma nova função a esse produto,
acarretando uma nova dinâmica social, a necessidade constante por novas tecnologias
e a competitividade de quem oferece o produto mais inovador.
Hoje em dia quando falamos em produtos inovadores o que vem à mente são as
inovações tecnológicas voltadas para a ciência e engenharia, de modo que, cada vez
mais a ciência tem alimentado a busca pela produção de inovações vendidas no
mercado mundial. Nesse particular, Lemos (1999) afirma que o contexto atual se
caracteriza por mudanças aceleradas nos mercados, nas tecnologias e nas formas
organizacionais, e a capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo considerada,
mais do que nunca, crucial para que um agente econômico se torne competitivo.
Tornar-se competitivo, portanto, exige a busca por conhecimentos que capacitam os
indivíduos envolvidos nesse processo, a adquirir aprendizagens que permitam a se
inserir nessa lógica. Por esse motivo, Lemos (1999) afirma que “a economia baseada
no conhecimento ou, mais especificamente, baseada no aprendizado.
Se no século passado tivemos as inovações tecnológicas voltadas para o avanço da
produção na sociedade em alta escala, na atualidade, exige-se conhecimento dos
avanços tecnológicos que estão cada vez mais dinâmicos em nosso meio. Nesse
contexto, como cita Gomes (2002) “as novas demandas da sociedade passam a exigir
das escolas a formação a formação de cidadãos preparados para conviver na sociedade
do conhecimento e da tecnologia”.
Neste sentido, as inovações pedagógicas também passam a valorizar as inovações
tecnológicas como meio para garantir uma educação de qualidade e que caminhe par a
par com as atualizações da sociedade do conhecimento. Assim, no interior das escolas
passam a ser frequentes a utilização de inovações tecnológicas como a base de
ferramentas físicas como os serviços de multimeios (projetor multimídia, televisão,
laboratórios) para auxiliar nos serviços, como também nas propostas atitudinais dos
educadores para fomentar uma melhor proposta de ensino/aprendizagem.
Pensar em inovação tecnológica no século XX é pensar nas revoluções industriais, das
produções de produtos em massa que atendam como o Taylorismo e outros, e pensar
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a inovação tecnológica neste século é perceber que o produto somos nós ou que
fazemos ligação direta a ele , nos é exigido conhecimentos das funções técnico
científicos e as escolas acabam buscando inovações para acompanhar o processo. A
consequência disso é também a disputa entre as instituições de ensino para mostrar
quem melhor oferta o produto com a melhor qualidade, que em função do movimento
do capital a qualidade torna-se o mesmo que quantidade.
As formas como as inovações tecnológicas incorporadas no contexto escolar são
orientadas conforme as concepções pedagógicas em que se funda. Sendo assim,
passamos a discutir a concepção de escola, professor, aluno e inovação pedagógica na
perspectiva da pedagogia tradicional, da escola nova e a concepção de formação
integral. Utilizaremos para isso o livro de Escola e Democracia, de Demerval Saviani, e
o livro A escola de Leonardo, de Anita Helena Schlesener. Na percepção tradicional do
ensino, Saviani compreende que a
[....] escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar
o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os
conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. (Saviani,
1999).
A escola surge com o intuito de transmitir conteúdos, ensinar as técnicas, preparar para
o campo de trabalho. O professor tem um papel de transmissor de conteúdo, e o aluno
em seu lugar subalternizado, apenas assimilava o que lhe era transmitido;
A escola se organiza, pois, como uma agência centrada no professor, o qual transmite,
segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os
conhecimentos que lhes são transmitidos. (Saviani, 1999).
Nessa concepção a formação do aluno por ele mesmo, uns obviam sucesso e outros
não. E essa concepção foi duramente criticada criando possibilidades de uma inovação
pedagógica diferenciada da chamada tradicional. Surge então a pedagogia nova, que
segundo Demerval Saviani (1983) a pedagogia nova começa, pois, por efetuar a crítica
da pedagogia tradicional, esboçando uma nova maneira de interpretar a educação e
ensaiando implantá-Ia, primeiro, através de experiências restritas; depois, advogando
sua generalização no âmbito dos sistemas escolares, como também explica (Baldan e
Arce, 2000) O termo “Escola Tradicional” foi/é empregado para denominar as ideias
pedagógicas que antecederam o Movimento Renovador, traz em seu bojo uma
representação da Pedagogia Tradicional cunhada pela crítica como forma de justificar
a necessidade da renovação e marcar a sua contraposição.
O professor agora é um mediador que auxilia na formação integral do homem que
trabalha a inclusão, como Montessori e outros que provam a igualdade de direito de
aprender de todos. os alunos são levados a aprender observando, pesquisando,
perguntando, trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas
apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas,
quer em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos (LOURENÇO FILHO,
1978, p. 151, Apud SILVA, 2012).
Dentro deste viés inicia-se uma nova percepção de educação, a pedagogia tecnicista
que, através de novo métodos está a ensinas as técnicas de manuseio, o modelo
educacional de característica autoritária, concebida como educação tecnicista que se
encaixava nas ideias de racionalismo, objetivando a organização e a eficiência. Dessa
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forma, a educação nesse período voltou-se a formação de mão de obra em curto prazo
de tempo, assim o aluno tornava-se alvo do governo para suprir as necessidades na
economia (Silva e Rocha, 2015). Entretanto o ensino as técnicas como enfatiza Saviani;
A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de
racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a reordenação
do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo
semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-se a objetivação do trabalho
pedagógico. (SAVIANI, 2013. p.381)
É aqui que se aprende sobre a técnica, tornando a repetição mais comum, e no lugar
de trabalhar o ser de forma integral, inspiravam a inclusão para o campo de trabalho
com o intuito de crescimento do capital, a inovação surge como uma forma de
mecanização das pessoas que mais tarde, também serão restituídas por maquinas.
Em contraposição à concepção Tecnicista de educação, destacamos a concepção de
formação integral, discutida no livro de Anita Schelesener (2009) sobre as anotações de
Gramsci que traz como exemplo a concepção da educação como um todo, o ser que se
forma inteiramente; social, profissional e política, mostrando a capacidade de tratar da
realização humana por meio do conhecimento (p.24), buscar através de pontos que são
utilizados para melhor aprendizagem como o erro, a reflexão, a contemplação do todo,
a crítica. O professor aqui não é mais o transmissor, mas um ser político que mostra a
totalidade das relações para o aluno. A questão pedagógica é essencialmente política
e remete a reflexão sobre as condições de formação de uma nova civilização que gere
as condições econômicas, sociais e políticas para a formação de um homem novo.
(Schelesener, 2009, p. 84).
O trabalho com a robótica educacional como uma inovação pedagógica pode ser
construído a partir dessas diferentes concepções pedagógicas. Esta consiste em uma
ferramenta pedagógica que como cita Zilli (2004);
“O homem tem buscado inovar o processo de aprendizagem a fim de facilitar a aquisição
do conhecimento e atender as necessidades do mundo atual. Para tanto, dispõe de
informações, crenças, linguagens, instrumentos e técnicas para alcançar esta
inovação”.
A robótica pode surgir como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem capaz de
propiciar o desenvolvimento da criatividade, o trabalho em grupo, da capacidade de lidar
com situações complexas e outros ou se constituir, apenas, em mais uma ferramenta
capaz de garantir ludicidade às aulas mais tradicionais. A depender da forma como essa
ferramenta pedagógica é utilizada, pode se constituir em meio capaz de fomentar o
desenvolvimento de conhecimentos de diferentes áreas, por meio de um trabalho
interdisciplinar ou pode se tornar apenas uma novidade no processo educativo, capaz
de atrair novos clientes para as escolas. Segundo Papert (1994, Apud ZILLI, 2004),
existe um paradoxo em relação ao uso da tecnologia na educação, pois acarreta uma
mudança que virá através da utilização de meios técnicos para eliminar a natureza
técnica da aprendizagem na Escola. E, através do uso das tecnologias, é possível inovar
métodos e técnicas do professor, ampliando as possibilidades de aprendizagem
Para que essa última concepção não se afirme, é necessário ter clareza quanto à
concepção de educação que se deseja construir. Como uma inovação pedagógica, a
robótica tem muito a contribuir na construção de uma educação Para entender melhor
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essa questão, foi pensado nos pontos de acerca da formação integral do ser, sendo
trabalhadas em um projeto de extensão onde está ofertando ao ensino de planejamento
de aulas utilizado a robótica educacional como ferramenta, e a partir deste momento
podemos avaliar se nosso questionamento está sendo respondido ou não. Essa
extensão e um projeto de tese de doutorado do Doutorando Denilton santos que, está a
auxiliar na implementação de robótica educacional nas escolas municipais de Natal/RN.

Conclusão

Referente a discussão teórica deste projeto de pesquisa e extensão, conclui-se a parte
teórica onde, entende-se que a Robótica educacional é uma ferramenta que proporciona
a interdisciplinaridade, visto que, trabalhada como uma ferramenta inovadora da
educação. Uma ferramenta que auxilia os professores no processo de ensinoaprendizagem nas escolas. Na prática, estamos em processo de implementação das
oficinas com os professores da Rede Municipal de ensino de Natal – RN, onde lá estão
sendo ofertadas o ensino de utilização da Robótica Educacional como uma ferramenta
de auxílio para trabalhar a interdisciplinaridade. a não se obteve o resultado e análise
do mesmo devido as oficinas estarem acontecendo até o mês de dezembro.
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TÍTULO: Histórias vividas na docência: significações sobre escolarização de
adolescentes
Resumo
A caracterização do conceito de significação na história epistemológica das ideias
vigotskianas foi estabelecido mediante seu esforço sistemático em explicar a
especificidade da condição humana. A caráter, sustentado pelas realidades sociais e
históricas, Vigotski desenvolveu a teoria Sócio-Histórica objetivada em contextualizar as
relações dos sujeitos criadas por processos psicológicos eminentemente humanos. No
bojo analítico da interpretabilidade da vivência docente para com adolescentes,
utilizamos como vertente a teoria histórico social postulada pelo Vigotski. Teoria em que
o indivíduo é constituído pela historicidade, ou seja, pelos fatores que o homem
construiu no decorrer de sua existência. Bem como em sua realidade social, que é um
exercício estreito da cidadania. Desta forma, utilizando esta tese como fundamento
teórico, este trabalho deteve de intento apreender os postulados abaixo: • Analisar
histórias vividas e contadas por professores (do ensino fundamental e do ensino médio)
sobre casos que envolvem questões de sucesso e problemas de escolarização de
adolescentes; • Compreender as significações constituídas por professores de
adolescentes sobre o poder de agir no cotidiano da escola e da sala de aula.
Palavras-chave: Dimensão subjetiva; Adolescência; Escolarização
TITLE: Stories lived in teaching: meanings of schooling teenagers
Abstract
The characterization of the concept of meaning in the epistemological history of
Vygotskyian ideas was established through his systematic effort to explain the specificity
of the human condition. At the time, sustained by social and historical realities, Vygotsky
developed the Socio-Historical theory aimed at contextualizing the relationships of
subjects created by eminently human psychological processes. In the analytical bulge of
the interpretability of the teaching experience with adolescents, we use as a strand the
social historical theory postulated by Vigotski. Theory in which the individual is
constituted by historicity, that is, by the factors that man has built during his existence.
As well as in your social reality, which is a narrow exercise of citizenship. Thus, using
this thesis as a theoretical foundation, this paper intends to grasp the following
postulates: • Analyze stories lived and told by teachers (elementary and high school)
about cases involving success issues and schooling problems of adolescents; •
Understand the meanings of adolescent teachers about the power to act in school and
classroom daily life.
Keywords: Subjective dimension; Adolescence; Schooling
Introdução
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Vigotski (2010) chama atenção para uma questão que muito nos interessa neste estudo
quando, sem negar a importância do meio, ressalta que “isso é pouco”, ou seja, o meio
não contém todas as propriedades desse complexo processo do humano, que é o
desenvolvimento psicológico. Sobre esse entendimento, faz a seguinte afirmação:
“Até mesmo quando o meio se mantém quase inalterado, o próprio fator de que a criança
se modifica no processo de desenvolvimento conduz à constatação de que o papel e o
significado dos elementos do meio, que permaneceram como que inalteráveis,
modificam-se, e o mesmo elemento que possui um significado desempenha um papel
numa determinada idade, mas dois anos depois começa a possuir outro significado e a
desempenhar um outro papel por força das mudanças da criança, isto é, pelo fato de a
relação da criança para com aquele elemento do meio ter se modificado” (idem, ibidem).
Compreender que o desenvolvimento não é determinado apenas pelo meio e nem
tampouco somente pelo indivíduo, e sim pela forma como se constitui a sua relação com
a realidade, é, portanto, a questão (destacada dessa citação) que muito nos interessa
neste estudo, uma vez que permite apreender o desenvolvimento humano, inclusive do
adolescente, para além de uma visão dicotômica da relação indivíduo-meio. Assim
sendo, os elementos determinantes do processo de desenvolvimento estão na história
de existência real das pessoas, ou seja, na forma como são afetadas por suas vivências.
Contudo, na história da ciência, em geral, e da psicologia, em particular, concepções
tradicionais de desenvolvimento humano têm definido a adolescência, segundo Bock,
Aguiar e Ozella (2017) como uma fase natural e universalmente marcada por rebeldias
e até casos patológicos de comportamentos, não reconhecendo, assim, a historicidade
como uma mediação constitutiva da existência do indivíduo.
Dessa forma, como podemos avançar, fundamentados na perspectiva da Psicologia
Sócio-Histórica, na construção de uma concepção de adolescência que seja entendida
não como uma fase natural e universalmente determinada, e sim um fenômeno mediado
pela história que constitui a existência real dos indivíduos? Na esteira dessa questão,
outras tantas nos constituem: O que os professores pensam sobre a condição de ser
adolescente? Que significações os constituem no trabalho com estudantes que se
encontram nessa fase de desenvolvimento? O que pensam sobre a relação do
adolescente com a escola da nossa contemporaneidade? Que dificuldades os
professores vivenciam nesse contexto? A construção de um “olhar” sobre essas
questões a partir de uma perspectiva crítica, como propõe a perspectiva sócio-histórica,
é de fundamental importância para a formação dos diversos estudantes dos cursos de
licenciatura, uma vez que se trata da grande “massa crítica” que, logo ao concluir o
curso, e muitas vezes antes disso, já passa a atuar no magistério na educação básica
junto a estudantes adolescentes.

Metodologia
Alinhando-se aos objetivos pretendidos neste projeto, cujo problema se pauta nas
significações constituídas por professores de ensino fundamental e de ensino médio
sobre adolescência e escolarização, no intuito de compreender a dimensão subjetiva da
realidade social que constitui o trabalho docente com adolescentes, a pesquisa foi
realizada a partir de entrevista estruturada, entrevista semiestruturada e entrevista não
estruturada. As entrevistas semiestruturadas e não estruturadas foram enquadradas na
modalidade de entrevista recorrente (Leite e Colombo, 2006), uma vez que se fez
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importante considerar a possibilidade de aprofundamento das questões respondidas
inicialmente pelos sujeitos participantes da pesquisa, que ficaram obscuras, incompletas
ou fizeram-se necessário explorar mais o assunto abordado.
A pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de Natal, onde ficou livre
a possibilidade de escolha de escolas não pertencentes à rede pública e outros
municípios do estado. O público participante da pesquisa foi composto por professores
dos anos finais e/ou do ensino médio, a partir da demonstração de interesse de
participar das entrevistas previstas.
O processo de análise e interpretação dos dados apoiou-se no procedimento
metodológico dos núcleos de significação, conforme postulado por Aguiar e Ozella
(2013); Aguiar, Soares e Machado (2015), tendo em vista o alinhamento desse
procedimento com o referencial teórico-metodológico que fundamenta este trabalho de
investigação, ou seja, um referencial que orienta o pesquisador a não se contentar com
a descrição dos fenômenos aparentes e abstratos da realidade, mas que, por meio do
processo de análise e síntese, instrumentalize-o na perspectiva de que possa se
apropriar das multideterminações que constituem a realidade concreta.
A proposta dos núcleos de significação é constituída de três etapas que se interligam: a
etapa dos pré-indicadores, relacionada ao levantamento de palavras com significado, é
o ponto de partida na construção do edifício das explicações sobre as significações
constituídas pelos sujeitos participantes da pesquisa; a etapa dos indicadores,
constituída pela articulação de pré-indicadores que apresentam relação de semelhança,
complementaridade ou contraposição; e os núcleos de significação propriamente ditos,
que se configuram como o momento de síntese das significações constituídas pelos
sujeitos sobre o fenômeno pesquisado.
Este trabalho foi postulado nas publicações de Aguiar e Ozella (2013); Aguiar, Soares
e Machado (2015). Estas publicações alinham o referencial teórico-metodológico como
um processo guiado em três partes, sendo eles: Pré-indicadores, Indicadores e Núcleos
de Significação. As etapas dos Indicadores e Núcleos de Significação são uma parte do
projeto que ainda está em desenvolvimento, tendo em vista a renovação do projeto de
pesquisa. Entretanto a etapa dos pré-indicadores está relacionada ao levantamento de
palavras com significado, que é o ponto de partida na construção do edifício das
explicações sobre as significações constituídas pelos sujeitos participantes da pesquisa.
Tendo dito isto, esta é uma etapa que está completamente elaborada. Estes resultados
são derivados das transcrições feitas sobre as entrevistas realizadas com os
professores, onde a literalidade das falas foi respeitada.

Resultados e Discussões
O objetivo deste item é desenvolver a análise sobre as significações constituídas pelas
falas dos sujeitos colaboradores desta pesquisa, que estiveram de acordo com o tema
investigado, isto é, com as histórias vividas e contadas pelos docentes sobre a
escolarização de adolescentes. Mediante isto, iremos utilizar trechos das falas dos
sujeitos sobre suas vivências escolares de trabalho com adolescentes. Como já
enunciado na Metodologia, o processo de análise e interpretação das falas contribuíram
para a formação de 56 Pré-indicadores, 11 Indicadores e três Núcleos de Significação.
Pré-indicadores:
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• "Alguns eu acredito que já até trabalham e vêm cansados. Que eu já tive aluno que
me disse que trabalhava num bar à noite, mas aí ele preferia estudar pela manhã,
porque o... a... o ensino da manhã é melhor do que o da noite, ou melhor da tarde. E ele
já trabalhava a noite, né? Então ele já vem muito cansado, sabe então... é bem
complicado
isso."
• "pra esses meninos de escola pública, é importante trabalhar, é importante trabalhar,
que é uma forma deles já irem se sustentando. Menino de 15, 16, 17 anos o pai não tá
querendo mais sustentar. Então ele quer (algo...) alguma coisa a mais, uma roupa
diferente,
uma
coisa
assim,
ele
precisa
trabalhar."
• "E aluno de Ensino Médio ele trabalha a tarde. Então de manhã ele estuda, à tarde,
geralmente eles trabalham em alguma coisa e só tem à noite pra descansar."
• "Mas não tem, então eles acabam buscando isso, né, 'de trabalhar', e infelizmente
acaba
atrapalhando."
• "como eu falei, eu acho que eles são muito questionados e as vezes... é... (nem eles
sabem mesmo...) são indecisos, cada um com a tua característica, né? Mas, eu acho
que é isso. Dentro da (lida...) eu acho que nem são, né? (Não é...) Não é difícil."
• "hoje em dia, é... tudo pelas redes sociais, muito porque eles não podem nem sair
porque a violência é tão grande... Eu acho que... Eles terminam ficando muito tempo
trancados, trancados em casa, trancados nas redes sociais e isso vai acumulando... Eu
acho que... Vai provocando, no caso, algumas doenças, sabe e... os psicólogos quando
vão conversar – eu acho que – eles se sentem à vontade pra... para falar o... eles mesmo
que não falem, mas eles vão sentindo que estão doentes e isso vai provocando alguma
reação que faz com que eles chorem. Tem uns que (eu acho que... eu percebo que...)
muitos
têm
carência."
• "Na minha época de adolescente eu me encontrava com os colegas em qualquer
canto, não tinha shopping mas a gente ia pra rua conversar
eles (são...) terminam falando, tendo mais amizades assim... pelas redes sociais que
terminam não sabendo mais lidar – as vezes assim – com o... pessoal, de tá perto, de
conviver, todos nós, somos muitos... é... cobrados. A própria sociedade vai cobrando,
né? Deles também. (Quando...) e eles também se cobram, né?"
• "Eles completam 15 anos, aí eles têm uma expectativa que quando chega os 15 anos...
(não se...) não se concretiza, né? Aquela expectativa (real...) continuam esperando os
18
que
também
não
se
concretiza,
né?
E...
termina..."
• "eles estão em fase de transformação, de se conhecerem, tudo isso provoca – os
hormônios
–
tudo
provoca
uma
reação
muito
explosiva.:"
• "os meninos de 13, 14 anos ainda têm assim... acho que é aquela coisa do hormônio
ainda, aquela coisa da rebeldia de passar da fase de infância pra adolescência. Ainda
é
um
pouco
complicado
trabalhar
com
eles."
• "Mas os meninos maiores – assim 16, 17 anos – já é mais tranquilo. Eles já têm mais
consciência, já tem, assim, até um pouco de respeito pelo professor, já sabe um pouco
mais
de
limites.
• "Eu acho que, que essa maturidade com... tem essa diferença dois anos mais à frente
você já vê essa diferença. Eles já têm mais respeito pelo professor."
• "Primeiro ano A, B, C, D e E. E nesses anos que eu estou aqui na escola é sempre
assim. Até as (primeir...) até as letras 'C' os alunos estão em faixa, os alunos estão na
faixa. Então eles estão, são bem mais dinâmicos o que a gente propõe eles fazem."
• "Já quando chega nas (séries...) nas turmas D e E, e até F quando... – antes eu tinha
seis turmas – os alunos já estão fora de faixa e isso parecia uma barreira, dá um... eles
vêm
tão
desestimulados..."
• "se você chegar numa turma de A, B, 'vamos fazer tal coisa?' os meninos... quando
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você dá uma ideia os meninos já vão aumentando, que querem mais, mais, mais..."
• "Eles [Os alunos de turma 'D' e 'E'] preferem mesmo, assim com aquele (grup...)
totalmente... assim... desestimulados. Mas, assim eles parecem que estão ali todo
mundo na mesma forma, é, na mesma forma então... é mais difícil pra gente como
professor. Porque pra atingi-los é muito difícil. Você chega com uma proposta, aí eles
acham bacana 'ai que bacana essa proposta, vamos fazer?' 'Ai, eu não sei... se eu
quero...'
sabe?
é
muito
difícil..."
• "Entra, mas aí entra um aluno meio que... diferenciado assim, um aluno que em
determinados conceitos... é... esse aluno deixou de aprender por falta de interesse. O
aluno conseguiu passar (pelo...) por todos os, pelo Ensino fundamental, pelo ensino
Médio, mas ele não conseguiu adquirir tantos conceitos como deveria. E tá... consegue
entrar na faculdade por causa das cotas. Então, eu acho que, se melhorasse o ensino
fundamental e o ensino... é... médio. Esse aluno conseguiria entrar, sem necessidade
de
cotas."
• "eu percebo de um lado, é... alguns alunos querendo bastante... e talvez tenha... da
escola – assim que eu digo, da instituição como um todo né? – as vezes alguma... algum
entrave, né? E também há o outro lado, alguns alunos que vem totalmente
desestimulados, terminam até de certa forma desestimulando a gente também."
• "Então tem os dois lados, tem aqueles que não querem, porque não gostam de estudar.
Não veem... a escola como prioridade e tem aquele que tem vontade, de... a escola pra
ele é algo importante, ele vê como algo que vai melhorar o futuro dele, mas eles também
não
têm
condições
as
vezes
até
financeira
pra
vir
pra
cá.
• eu vejo alunos na universidade... eu já acho que – quando consigo ver esses meninos
– e... eles me pro... as vezes quando se encontram comigo dizem que estão na
universidade e eu fico muito feliz eu fico achando que é um filho meu que tá também..."
• "muitos não tem... não tem isso. Se você perguntar pra um aluno: 'minha filha você
tem que estudar, porque você tá tirando essas notas?' Ai ela dizer: 'Ah, professora é
porque é... eu não quero... o estudo não serve pra nada.' Ai você dizer: 'Não minha flor.
É com esse estudo que você vai conseguir ter um emprego.'
• Se ele tem interesse, se tem comprometimento, ele vai longe. Ele consegue tudo."
• "as características que esses alunos apresentam para romper barreiras são
características tão básicas, acredita? São super básicas. É um aluno que não falta aula.
É o aluno que faz as atividades que o professor pede. É o aluno, que na minha opinião,
ele é comprometido. A diferença é só essa. O um aluno que tem um compromisso. Um
aluno que vem as aulas. (É o aluno que...) O aluno que faz as atividades. Um aluno que
não gazeia a aula, não chega atrasado. É um aluno que gosta de ler. Você vê sempre
aquele aluno, se ele não tá fazendo uma atividade, ele tá com um livro. Traz um livro de
casa
e
tá
lendo."
• "meninos que veem que só com... com o estudo é que pode evoluir, você pode
conseguir alguma coisa, são pessoas que entendem que a base de você vencer na vida
é
o
estudo."
• "Tem casos de sucesso, tem meninos que realmente, eles passam por cima de todas
essas barreiras, eles... é, são pessoas que tem consciência de que eles precisam
estudar sim. Então eles vêm pra escola, estudam conteúdos, em casa dão... dão
continuidade aos estudos e a gente vê esses meninos passando no primeiro ENEM, por
exemplo."
• "eu acho que uma boa parte dos alunos vem pra escola porque precisa estudar... mas
não tem assim aquele compromisso de buscar... de realmente aprender de se
aprofundar,
vem
pra
escola,
tem
as
aulas
e
ponto."
• "E ele começou a melhorar muito na minha disciplina, começou a estudar começou a
se interessar por biologia e os outros professores também dizem isso. Ele deixou de
gazear aula, ele começou a se interessar mais, eu achei muito interessante isso."
• "os que querem alguma coisa eles têm consciência que um dia eles só vão ser alguém
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na vida se estudar. Então eles buscam isso, realmente eles buscam isso. Tem uma
parte de alunos que ainda crê nisso, mas tem outros que tem os valores muito... muito
errados,
os
conceitos,
são
absurdos."
• "Então muitos alunos, também, eu fico imaginando, a dificuldade que é pra um pai tá
pagando todos os dias a passagem de ônibus de um aluno pra sair de sua casa pra vim
pra escola, né? Se tivesse um transporte gratuito, seria maravilhoso. Nossos alunos
eles não são do nosso bairro, aqui na zona sul, acho que nem um por cento dos nossos
alunos,
moram
aqui
no
bairro.
São
de
bairros
distantes."
• "Eu acho que o incentivo da família é importante e ele refletir sobre o meio onde ele
vive, se é o ideal para ele, se ele quer algo diferente ou se ele quer se manter naquele
meio
ali."
• "Mas tem muitos meninos que não tem pai, não tem mãe, já vivem com a madrinha, já
vive com... com o irmão, com a cunhada, com... é, assim são famílias muito
desestruturadas, a gente percebe hoje em dia. Meninos que não têm pai não têm mãe
que... que vive numa situação... Então é muito complicado também isso, a falta da
família a estrutura familiar que tá muito quebrada."
• "É... eu acho que no caso é pra fazer com que a escola fique mais próxima possível
da sua realidade. Não é? Tanto no conteúdo, como... em tudo. Trazer esses meninos,
mostrar, valorizar também a cultura. Porque eu acho que se a gente consegue (tran...)
e esporte também. Conseguir puxar esses meninos. Ter... (assim...) como aqui na
escola (por exemplo...), o ginásio funcionando e usar esse ginásio pra fazer eventos e...
de esporte e eventos culturais. E esses meninos [não] vão se perder com drogas nem
vão ficar com preguiça de vir pra escola, não. Eles vão vir sim. Porque... eles gostam
disso.
Eu
acho
que
isso
ajudaria
bastante."
• "aqueles que (s...) tem vontade, mas tem dificuldade, aí gente tem que trabalhar mais
com ele. Eu tô falando especialmente na linguagem é... oral porque na... se você
escrever é mais fácil, mas as vezes – até tem gente que tem dificuldade até pra falar o
que
sente
–
então
a
gente
tem
que
ajudar
esses."
• "Eles utilizam um lado do meu quadro 'professora (esse lado...)', eu mesmo digo: 'Esse
lado do quadro aqui é de vocês.' Então eles sabem que é pra se expressarem. Aí eles
colocam desde coisas de política, e eu não deixo... – claro que eu não vou falar sobre
político,
mas
política
pode..."
• "Eles... eles precisam de... ter coisas mais próximas ao seu dia-a-dia, que vão ajudar
no
seu
dia-a-dia."
• "tô ensinando a fazer coisas que eu sei vão servi-lo mais pro dia-a-dia deles"
• "Então eu acho que esse (te...), tudo que está mais próximo a vida deles, eu acho que
ajuda."
• "tem coisas assim que realmente eles só vão usar pra fazer essas provas."
• "no dia-a-dia ele vai precisar, de fazer uma... o que? Um classificado que ele vai vender
um celular dele e não vai saber fazer aquele texto porque é um texto curto, né? Que vai
ter que botar só o básico. Então tô ensinando eles a fazer um classificado."
• "se alguém pedir: “menino faça isso aqui” as vezes os pais, né? Que (tem...) as vezes
não sabem escrever, aí faz 'menino eu vou botar esse, meu celular pra vender. Eu tô...
eu não sei como fazer esse texto.' Um vizinho, alguém aí chama esse menino, aí ele:
'Ei, eu sei a professora ensinou a fazer, eu sei fazer esse... eu sei fazer um classificado
(eu...),
esse
texto.'
• "É... esses projetos, que... que a gente consegue desenvolver – apesar de muita
dificuldade – são interessantes, eu acho que os meninos começam a ser atraídos pela
escola, sabe? É algo diferente, seja qualquer projeto é muito bom, é muito bom."
• "Eu trabalho paz, trabalho amor, fico trabalhando temas que não tem a ver com o
conteúdo da minha disciplina de Ciências e Biologia, mas eu sempre trago algo assim.
Pra eles... pra eles verem que realmente é, certos conceitos têm que serem derrubados,
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que
não
levam
a
nada."
• "eu trago material de casa. Se eu vou dar aula de Echinodermas, trago o que eu tenho
em casa, guardado, então trago, dou a aula e levo embora. Se eu vou dar aula de
Moluscos,
trago
o
material
que
tenho
em
casa."
• Eu faço um projeto de compostagem aqui na escola, né? Ai (tinha...) um menino entrou
no projeto e o menino – eu acho assim, que ele usava drogas, tudinho... e eu tinha até
medo dele. Mas ele se envolveu com o projeto era o que mais participava que ia mexer
na composteira, que ia... que... que tava sempre preocupando em mexer, em
acrescentar
os
produtos
orgânicos.
• "receber, acolher, é ter esse olhar atento a cada um deles. (se... quando...) Quando eu
faço isso eles sentem que eu sou diferente, eles confiam em mim..."
• "Eu procuro não ser só aquela pessoa que tá ali pra (tra...) transmitir conteúdo. Eu
gosto de transmitir meu conteúdo. Eu gosto de dar conta das minhas obrigações como
professora. Mas eu gosto também de ver, saber quem é aquela pessoa que está ali
comigo todos os dias. Aquele aluno: "porque é que ele se comporta desse jeito, e não
daquele?'"
• "eles gostam de mim, porque eu quando eu chego eu abraço. Eu procuro saber,
quando eles demoram a vim, eu pergunto: 'O que é que tá acontecendo que não veio?'
Então eu acho que eles precisam também... desse olhar que a gente chama de... é... de
estar
perto."
• "por eles serem 'aborrecentes' porque perturbam... mas para se lidar com isso eu... a
gente vai numa boa... (eu tô...) eu procuro respeitar, entender, mas eu também exijo
respeito – claro – não permito que eles avancem, que sejam é... invasivos."
• "as vezes a própria é... instituição não tem condições de... ou não, não investe na
educação como deveria. No caso aqui a gente tem o... alguns setores aqui que poderiam
funcionar bem melhor como o ginásio da escola, que tá a oito anos construído, mas
fechado
por
conta
de
problemas
estruturais."
• "A estrutura física da escola ainda é muito, muito precária... Muito precária"
• "a estrutura física, a estrutura elétrica da escola também, é complicado. Às vezes você
tem um ventilador funcionando, as vezes não tem, as vezes são as lâmpadas que estão
quebradas."
•
"uma
melhor
estrutura
da
escola,
incentivo
aos
professores..."
• "A gente, infelizmente, a estrutura física da escola deixa muito a desejar. Em termos
de funcionários também, de limpeza, de estrutura, funcionário de apoio é muito reduzido,
infelizmente."
• "Pena que é difícil exercer... assim... você manter os projetos, é difícil não tem
recurso...
não
tem
recurso.
Mas
a
gente
vai
mantendo."
• "E dou na minha sala mesmo, porque o laboratório também é... os ambientes deles
não são limpos com frequência, infelizmente pela falta de ASG. Não tem ASGs
suficiente, uma escola dessa, enorme, tem dois ASG, não tem como dar conta de uma
limpeza
de
uma
escola
dessa,
dois
ASGs."
• "Os laboratórios não têm estrutura, só tem parede, bancada e a estrutura num... não
tem mais, você não tem um... um apoio no laboratório, pra dar uma aula prática, em
nenhuma disciplina. Matemática, Química, Física, Biologia seria excelente dar aulas
práticas. Como é que o professor, que tá de sete às 11 e 30 dando uma aula teórica,
como é que ele vai ter tempo de sair pra ir no laboratório preparar uma aula?"
Indicadores:
•
Escolarização
e
Trabalho:
“Ele
já
vêm
muito
cansado”
• Concepção De adolescência: “Cada um com a sua característica”
• A vida mediada por expectativas: “A sociedade vai cobrando... Deles também”
• Amadurecimento decorrente da idade: “É um pouco complicado trabalhar com eles”
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• Classificação dos alunos em classes “especiais”: “Até as letras ‘C’ os alunos estão em
faixa”
• Sucesso escolar: “Um dia eles só vão ser alguém na vida se estudar”
• Processo de Escolarização: “O incentivo da família é importante”
• Estratégias de Ensino e intervenção pedagógica: “Ele vai ver a importância disso na
prática”
• A relação professor-aluno: “Eu gosto de dar conta das minhas obrigações como
professora”
• Estrutura física: “a estrutura física da escola ainda é muito, muito precária...”
• Recursos Humanos e Pedagógicos: “É difícil, não tem recurso”
Núcleos:
•
Concepção
de
adolescência
e
processo
educacional
• Processo educacional de adolescentes, organização escolar e apoio familiar
• Processo educacional de adolescentes e estratégias pedagógicas

Conclusão
Como um dos objetivos deste trabalho, as Análises das histórias vividas e contadas
pelos professores nos possibilitou compreender as relações existentes entre os
docentes colaboradores para com os seus estudantes. Estas sínteses serviram como
uma base que permitisse estruturar as significações existentes nas práticas docentes
com adolescentes. É fato que, as análises são em suma uma compreensão feita através
de uma teoria. Porém, antes de qualquer coisa, as falas utilizadas neste trabalho são
representações vivenciadas pelos sujeitos históricos constituintes desta significação.
As constituições convencionadas a partir das análises permitiu inferir que as relações
estabelecidas entre os professores e os adolescentes são resultados empíricos das
condições onde os sujeitos participantes estão imersos, onde o vínculo constituído pelos
indivíduos se dá em suma por processos psicológicos eminentemente ostensivos. Onde
o docente pactuante detém da utilização de diversos meios para que se estabelecesse
um vínculo de ensino-aprendizagem positivo entre ele e o adolescente.
As entrevistas realizadas com os professores participantes permitiram que as
compreensões realizadas neste trabalho partissem da dimensão empírica para que
apreendêssemos a reflexão metodológica das significações constituídas pelos
professores. Dessa forma, buscamos a explicação do processo de constituição do
objeto estudado através da descrição dos fatos.
Os docentes relataram casos de vitórias e conquistas que seus alunos obtiveram, e para
esses ter contribuído com isso foi uma das melhores recompensas, saber que o trabalho
que feito mudou e ajudou para contribuir no crescimento dos seus estudantes, vê-los
crescerem e se tornarem adultos é uma das razões que motiva os professores a
continuar. Também há casos de fracassos que marcam muito a vida dos docentes, onde
muitos jovens desistem de seus sonhos por terem percalços em sua realidade, por falta
de oportunidade e ter de abrir mão de seus estudos para ajudar a família ou por
abandono desta, além de casos de evasão por problemas psicológicos, entre outros.
Há relatos também da falta de estrutura da escola, falta de materiais, falta de
equipamentos para que possa ser possível a aplicação de aulas práticas, como também
a insegurança que as escolas estão sendo acometidas; são muitos os problemas
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enfrentados pelos educadores, e é possível perceber que mesmo com todos os desafios
e problemas, eles continuam tentando aplicar métodos de ensino exitosos.
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TÍTULO: Alfabetização de estudantes com deficiência intelectual: a perspectiva inclusiva
Resumo
Pesquisas sobre o processo de alfabetização de estudantes com deficiência intelectual
(DI) vem enfatizando de um lado o direito da pessoa com DI aos processos de
letramento e, por outro lado, enfatizado as capacidades deste grupo ler e escrever de
forma a ampliar sua participação social. Este artigo tem como objetivos descrever e
analisar o processo de aquisição da escrita de uma criança com síndrome de Down
(SD), matriculada em uma turma regular do 4º ano do ensino fundamental.
Desenvolvemos um Estudo de caso com abordagem qualitativa com o uso de
observação, entrevista e aplicação de um instrumento de avaliação de escrita, em
contexto inclusivo. O lócus da investigação foi uma turma do 4º ano com 19 alunos e
sua professora de uma escola localizada na capital potiguar. A garota com SD tem uma
escrita em nível semelhante à de um grupo de crianças sem deficiências. Encontravase na iminência de um salto qualitativo para compreender as variações dos quantitativos
de letras e realização dos ajustes ortográficos. Nesse sentido, inferimos que as crianças
com DI e sem DI percorrem caminhos semelhantes no processo de aquisição e
construção da língua escrita, sendo importante que a escola organize ações curriculares
que potencializem habilidades que perpassem de maneira direta, a leitura e a escrita.
Palavras-chave: Alfabetização. Síndrome de Down. Educação inclusiva.
TITLE: Literacy of students with intellectual disabilities: the inclusive perspective.
Abstract
Research on the literacy process of students with intellectual disabilities (ID) has
emphasized on the one hand the right of people with ID to literacy processes and, on the
other hand, emphasized the ability of this group to read and write in order to broaden
their social participation. . This article aims to describe and analyze the writing acquisition
process of a child with Down syndrome (DS) enrolled in a regular 4th grade elementary
school class. We developed a case study with a qualitative approach using observation,
interview and application of a writing assessment instrument in an inclusive context. The
locus of the investigation was a 4th grade class with 19 students and their teacher from
a school located in the Potiguar capital. The girl with DS has level writing similar to that
of a group of children without disabilities. He was on the verge of a qualitative leap to
understand the variations in letter quantities and the realization of spelling adjustments.
In this sense, we infer that children with ID and without ID follow similar paths in the
process of acquisition and construction of written language, and it is important that the
school organizes curricular actions that enhance skills that directly permeate reading and
writing.
Keywords: Literacy. Down's syndrome. Inclusive education.
Introdução
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O trabalho tem origem em um projeto de pesquisa denominado Currículo e processos
de alfabetização na perspectiva da educação inclusiva: Um estudo colaborativo com
professores e familiares de crianças com Deficiência Intelectual (PVN 13377-2016),
vinculado ao grupo de pesquisa “Base de pesquisa sobre educação de pessoas com
necessidades especiais”. Tal projeto vem originando a produção escrita de teses,
dissertações, monografias e artigos publicados em anais, periódicos e revistas que
versam sobre a relação das práticas curriculares e inclusão escolar, a partir de ações
colaborativas entre professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e uma
instituição educativa localizada na cidade de Natal. É fundamental considerar que as
atividades deste plano de trabalho são continuidade das ações desenvolvidas no ano
anterior, então denominado Práticas colaborativas de alfabetização na perspectiva
inclusiva (SILVA; MAGALHÃES; SILVA, 2018). O objeto de estudo foca a compreensão
dos processos de alfabetização de todos os sujeitos matriculados em uma dada turma,
contemplando os alunos com deficiência intelectual (DI) e sem DI, a partir de um
contexto de ações pedagógicas e curriculares baseadas na abordagem inclusiva que
são desenvolvidas nos primeiros anos do ensino fundamental de uma dada escola
regular, localizada na zona oeste de Natal. Os objetivos foram descrever e analisar o
processo de aquisição da escrita de uma criança com síndrome de Down (SD), em uma
turma regular do 4º ano do ensino fundamental, com utilização de um instrumento de
avaliação e de outros procedimentos de coleta de dados. Outros estudantes sem DI
matriculados na turma responderam ao instrumento de avaliação. Além da escrita dos
estudantes discutimos como a professora compreendia o nível de escrita dos alunos da
turma, com ênfase na criança com SD. Dados sobre a da escolarização de crianças com
deficiências com base em sinopses estatísticas (INEP, 2018) evidenciam que ainda
estamos longe de alcançar a universalização do acesso de pessoas com DI.
Pesquisadores ponderam o aumento no número de matrículas em escola regular (em
números relativos), bem como como a ampliação das produções científicas que
destacam a educação, a inclusão e a participação da pessoa com deficiência (MELLETI
E BUENO,2013; MILIAN ET. AL, 2013) Fonseca (2016) compreende a escola como um
retrato de um contexto no qual são necessárias investigações sobre a alfabetização de
indivíduos com DI, enfatizando que os processos de aquisição da língua escrita se
assemelham das crianças sem deficiências. Aspecto também evidenciado por
Figueiredo (1999) e Gomes (2013). Isto posto, defendemos a validade de refletir e
problematizar acerca dos contextos de ensino e aprendizagem de crianças com DI, os
quais perpassam por ações curriculares que tomam como elemento central a criação de
uma nova forma de pensar a escola, baseada nos pressupostos inclusivos, conforme
destacam Pletsch (2009), Pletsch e Glat (2012), Glat et.al (2007), Magalhães e
Soares(2016) e (Silva (2017). O potencial desse estudo pode ser verificado a partir de
duas ópticas: A primeira está relacionada às possibilidades das pessoas com DI
exercerem formas cada vez mais igualitárias de participação social que são inerentes
ao mundo letrado. A segunda, está relacionada com a produção de conhecimento
científico sobre a alfabetização de crianças com DI a partir a égide inclusiva, de modo a
contribuir na sistematização de conhecimentos sobre a área e oportunizar aos
professores e pesquisadores novos ideários teóricos sobre a escolarização dos alunos
com DI nos demais níveis de ensino. Dessa maneira, o caso investigado pode ser
considerado um episódio que denota atitudes de empoderamento e autonomia a um
grupo historicamente marginalizado pela sociedade, o qual seja as pessoas com DI.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa social de cunho qualitativo, sem ocupações em quantificação
de dados, visto que esta dimensão se baseia essencialmente na compreensão e na
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interpretação humana (STAKE, 2011; MINAYO, 1994). É um estudo de caso, sendo
compreendido como investigação densa de uma dada situação social permitindo um
conhecimento mais focal e detalhado da tessitura do que se pretende investigar, com
uso da triangulação de dados (STAKE, 2011; GIL, 2002). De modo que o caso do estudo
é a compreensão dos processos de alfabetização de todos os sujeitos matriculados
numa dada turma, especialmente de uma aluna com DI, em contexto de sala de aula. O
que implica compreender, também, como a professora desta criança compreende e
pratica processos de alfabetização. A instituição educativa lócus do estudo é uma escola
de cunho filantrópico vinculada a uma Organização Não Governamental (ONG) na
cidade de Natal/RN. Essa instituição atende crianças matriculadas nos anos iniciais do
Ensino Fundamental que residem principalmente nos bairros de Cidade da Esperança,
Cidade Nova, Felipe Camarão e Planalto com baixa condições financeiras e em
condição de vulnerabilidade social. A escola tem 227 alunos matriculados nos anos
iniciais do ensino fundamental, os quais 21 são pessoas com algum tipo de deficiência,
distribuídos em turmas do 1º ao 5º ano. A pesquisa aconteceu em uma turma do 4ºano
do ensino fundamental. Durante 5 meses, acompanhamos o processo de aquisição da
língua escrita das 19 crianças matriculadas (10 meninas e 9 meninos, com idades
variando entre 8 e 10 anos de idade). Destacamos uma menina de 09 anos de idade
que tem SD. A professora é graduada em pedagogia, com especialização em LIBRAS,
tem 41 anos de idade e 7 anos de experiência exercendo atividades somente na escola
investigada, sendo atualmente professora de duas turmas do 4º ano. Durante a
investigação utilizamos os seguintes instrumentos: observações, elaboração de diários
de campos, entrevistas, leitura da bibliografia e um instrumento de avaliação de
alfabetização. É importante evidenciar que os momentos na sala de aula aconteceram
em função, principalmente, das observações das atividades individuais ou em grupo que
envolviam a língua escrita, o que possibilitou observar as relações educativas e sociais
estabelecidas entre alunos-alunos e professores-alunos com ênfase na aluna com SD.
O diário de campo pode ser compreendido como um elemento fundamental para
registrar os dados advindos das observações, de modo a utilizá-lo a partir do “[...] uso
sistemático que se estende desde o primeiro momento da ida ao campo até a fase final
da investigação.” (MINAYO,1994, p. 64). A entrevista foi realizada com a professora da
turma. Tal ação pode ser compreendida como um instrumento de representatividade da
fala e interação social entre pesquisador e pesquisado (SZYMANSKI, 2004), afim de
identificar como a professora compreende a alfabetização de todas as crianças da
turma, principalmente da menina com SD, assegurando o direito ao anonimato e acesso
às gravações e transcrições, respaldando os princípios éticos da pesquisa (BOGDAN e
BIKLEN,1994). Frisamos que para analisar a produção de escritas da criança com SD,
fizemos uso de instrumento criado pelos participantes da investigação mais ampla
“Currículo e processos de alfabetização na perspectiva da Educação inclusiva: Um
estudo colaborativo com professores e familiares de crianças com Deficiência
Intelectual” (MAGALHÃES, 2016-2019/CNPq UFRN/PROPESq). O instrumento
oportunizou a investigação do processo de aquisição da escrita da criança com SD bem
como comensurar os diferentes níveis de escrita dos estudantes turma do 4º ano, como
por exemplo, crianças com escritas silábica, silábica-alfabética e alfabética, as quais
apresentam especificidades inerentes a cada nível. Concomitante ao trabalho no
campo, realizamos um levantamento bibliográfico com os descritores alfabetização, DI
e SD, em portais e periódicos como por exemplo, no Scientific Electronic Library Online
(SciELO), no periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e na Revista Educação Especial. Ao inserirmos os descritores
alfabetização, DI e SD no portal SciELO, encontramos 523 publicações associadas a
alfabetização; 01 publicação associada alfabetização e DI; e, 04 publicações associadas
a alfabetização e SD. No portal da CAPES, encontramos 3062 publicações associadas
a alfabetização; 48 publicações associadas a alfabetização e DI; e, 19 publicações
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associadas a alfabetização e SD. Já no portal da Revista Educação Especial,
encontramos 17 publicações associadas a alfabetização; 03 publicações associadas a
alfabetização e DI; e, 01 publicação associada a alfabetização e SD. Em linhas gerais
as produções encontradas nas plataformas acima versam sobre o processo de
escolarização dos sujeitos com SD, principalmente a partir do uso de atividades lúdicas
(PELOSI, et al. 2018), da relação estabelecida entre a família e a comunidade escolar
no processo de alfabetização e letramento do sujeito com SD(FEISTAUER, 2014), dos
aspectos da saúde que atravessam o percurso educativo (LORENZO, et al. 2015) e
sobre o desenvolvimento da consciência fonológica associada às habilidades de escrita
(AZEVEDO, et al. 2012). Desse modo, evidenciamos que tais achados foram elementos
fomentadores à nossa pesquisa. Ressaltamos, finalmente, que o estudo foi pautado
princípios éticos que subsidiam as investigações qualitativas sobre a proteção das
identidades dos sujeitos (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Resultados e Discussões
Desde a Grécia antiga, perdura a ideia de que as crianças deveriam aprender a ler e
escrever usando letras e sons. Esta assertiva se relaciona com o conceito de
alfabetização utilizado nessa pesquisa, ao qual “[...] o termo alfabetização não
ultrapassa o significado de levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar o código da
língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever.” Dessa maneira, percebemos
que a concepção da professora sobre alfabetização dialoga com o ideário apresentado
por Soares (2004): Alfabetização é a prática. Tem haver com as capacidades de leitura
e de escrita que são trabalhadas nas atividades de conhecer as letras, os sons das
letras, é, para que a criança aprenda a ler e a escrever. No meu caso, eu procuro trazer
sentido nas aulas, trabalhando muito com os gêneros textuais que trazem sentido para
a vida das crianças, para que elas possam aprender a ler e a escrever percebendo o
som das letras, por meio da escrita e da escuta do som e da vibração da voz.
(ENTREVISTA COM A PROFESSORA) Salientamos que em sua fala a professora
relaciona a alfabetização ao uso social das ferramentas de leitura e escrita (SOARES,
2004), asseverando que suas ações são norteadas por ações de letramento que visam
materializar sentidos e aplicabilidade do que é ensinado na escola para a vida dos
alunos. Podemos também perceber que a docente associa as práticas alfabetizadoras
ao estabelecimento das relações que as crianças constroem entre símbolos e sons
(letra- som), que baseando-se no princípio alfabético subsidiam a produção da língua
escrita (SAVAGE, 2015). Sob esse panorama, devemos considerar o processo de
alfabetização conforme defendido por Ferreiro (1995), ao qual compreende a
apropriação da língua escrita como a representação da língua a partir da relação que o
sujeito estabelece com o meio social e cultural, de modo que à medida que o sujeito se
desenvolve, adquire aprendizagem. Dessa forma, entender a alfabetização pelos
moldes psicogenéticos nos leva a dimensionar as aprendizagens das crianças conforme
seus diferentes ritmos, especificidades e potencialidades, aceitando que “[...] todos na
sala-de-aula têm a capa-cidade de ler e escrever - cada um em seu próprio nível.”
(FERREIRO, 1995, p.33). De acordo com a psicogênese, no desenvolvimento da escrita
as representações dos sujeitos podem ser observadas sob quatro grandes hipóteses:
Pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e alfabética. De um modo geral, na hipótese
pré-silábica, os indivíduos não fazem a correspondência entre a escrita e o som e não
tem domínio sobre a quantidade e variedade dos símbolos; na hipótese silábica, as
crianças percebem a relação entre fonemas e grafemas que influenciam na escrita das
palavras e reconhecem que palavras diferentes são escritas de formas diferentes; na
hipótese silábica-alfabética, as crianças ainda na hipótese silábica, escrevem com
características da hipótese alfabética; e, na hipótese alfabética, as crianças entendem
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as variações dos quantitativos de letras, já realizando os ajustes
ortográficos.(FERREIRO, 1995). Elencamos as hipóteses de escritas das crianças da
turma, considerando seus nomes fictícios na investigação, conforme destacado na
tabela abaixo: NOME IDADE HIPÓTESE Carlos 09 anos Silábica Miriam 09 anos
Silábica Cora 09 anos Silábica-alfabética Tom 09 anos Silábica-alfabética Clarice 09
anos Silábica-alfabética Vinícius 09 anos Silábica-alfabética Hilda 10 anos Silábicaalfabética Mário 09 anos Silábica-alfabética Elis 10 anos Silábica-alfabética Jobim 10
anos Silábica- alfabética Betânia 09 anos Alfabética Caetano 09 anos Alfabética Rita 09
anos Alfabética Gilberto 10 anos Alfabética Elza 09 anos Alfabética Milton 10 anos
Alfabética Adriana 09 anos Alfabética Djavan 09 anos Alfabética Maysa 09 anos
Alfabética É importante enfatizar que a faixa etária das crianças da turma é 09 anos,
sendo a idade esperada para uma criança ser matriculada no 4º ano do Ensino
Fundamental. Isto posto, destacamos que nesse grupo há 19 alunos, os quais 02 têm
escritas com características da hipótese silábica; 08 têm escritas com características
silábica-alfabética; e, 09 têm escritas com características da hipótese alfabética
(ANEXO 01). Nessa conjuntura, enfatizamos que a garota com SD (Cora) tem escritas
consubstanciadas na hipótese silábica-alfabética, a qual juntamente com as outras
crianças se encontram na iminência de um salto qualitativo para compreender as
variações dos quantitativos de letras e realização dos ajustes ortográficos. Neste
sentido, podemos asseverar os estudos de pesquisadoras como Figueiredo (2009),
Gomes (2013) e Fonseca (2016), tomando-os por base para compreender que crianças
com DI e sem DI percorrem caminhos semelhantes no processo de aquisição e
construção da língua escrita. Diante disso, ao questionarmos como a professora
compreendia o processo de aprendizagem da criança com SD, ela faz a seguinte
afirmação: Eu acredito que a aprendizagem das crianças é como o caminho daqui para
o portão da escola. (Risos) E Cora tá nesse caminho. Você pode reparar na escrita dela,
veja se ela não tá no mesmo estágio de grande parte dos alunos da sala? É porque
assim (Pausa). É como se as crianças que tão no processo de alfabetização
conseguissem andar daqui da sala até chegar no portão e Cora não fica pra trás não,
ela vai junto. Muitas vezes passa na frente, depois para e fica pra trás, mas ela chega
lá igual com os outros. A diferença é que quando ela chega lá, ela chega com algumas
perdas que ela precisa voltar e refazer o caminho. (ENTREVISTA COM A
PROFESSORA) É importante observar que o trecho acima evidencia que a professora
reconhece o processo de aquisição da língua escrita a partir dos pressupostos
psicogenéticos, o qual destaca que as crianças aprendem por caminhos / etapas
diferentes de aprendizagens que denotam que a construção da língua escrita perpassa
por avanços, voltas, pausas, conflitos, equilíbrios e desequilíbrios vidando as “[...]
transformações do conhecimento do alfabeti¬zando acerca da língua escrita”
(FERREIRO, 1995, p.16)”. Nesse sentido, a perspectiva psicogenética dimensiona um
novo olhar do professor sobre o aluno, o colocando no centro do aprendizado;
reinterpretando os erros; e, valorizando os diversos percursos das aprendizagens,
atuando sobre o percurso do aluno. Destacamos que em linhas gerais a ideia de
inclusão está relacionada ao acesso, a permanência e o sucesso acadêmico e social
dos sujeitos, tendo em vista a sua projeção nos diversos ambientes da sociedade.
Dessa maneira, ao nos debruçarmos sobre o nosso caso, podemos verificar que as
ações educativas são consubstanciadas pela perspectiva inclusiva, demonstrando a
necessidade de mudanças na cultura escolar tradicional com vistas a oportunizar a
inclusão de pessoas com deficiência ao mundo letrado. Na escola investigada a inclusão
escolar concede visibilidade à criança com SD nas práticas curriculares e nos
conhecimentos da leitura e escrita, uma vez que transcende na escola o ideário de
participação de todos os sujeitos de maneira igualitária. Não podemos esquecer que ao
longo dos anos as pessoas com algum déficit de natureza cognitiva foram chamadas
por termos pejorativos que colocavam o atributo da deficiência acima de quaisquer
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potencialidades (MIRANDA, 2003). Na última década, a partir da concepção social da
deficiência (AAIDD, 2019), pudemos denominar que pessoas com DI, apresentam:
[...]dificuldades de transferência de metacognição, na memória de trabalho e na
atenção, assim como nos fatores extracognitivos, também considerados fatores sócio
afetivos, a exemplo da extroversão da atenção, a sugestionabilidade e a hesitação,
presentes em situações de leitura e escrita. (ROCHA, S.R.M.; FIGUEIREDO, R.V.;
POULIN, J.R. 2018, p.5). Diante disso podemos observar uma abordagem sobre a
deficiência em favor das potencialidades dos sujeitos, relacionando-se diretamente com
o processo de escolarização, a fim de oportunizar o exercício da cidadania e
participação social. Assim, é premente considerar que as pessoas com DI têm um déficit
cognitivo que pode ocasionar algumas limitações no sujeito, podendo ser mais evidentes
nas interações com a comunicação, habilidades sociais, habilidades acadêmicas e o
não desenvolvimento da autonomia em situações da vida diária. Ressaltamos, ainda,
que a invisibilidade da DI na escola prejudica o processo de desenvolvimento das
habilidades acima referidas. No panorama da DI enquadramos a SD, podendo ser
compreendida como “uma condição decorrente de alteração no cromossomo
autossômico de número 21.” (MARTINS,2008, p. 35). Nesse sentido, o diagnóstico
clínico pode ser feito no estágio pré-natal ou em crianças recém-nascidas a partir da
identificação de alguns fatores, como por exemplo: Hipotonia; reflexo de Moro hipoativo;
face com perfil achatado; fissuras palpebrais com inclinação para cima; orelhas
pequenas; excesso de pele na nuca; dentre outros. (VOIVODIC, 2008). Devemos refletir
que apesar da aparência física semelhante e das limitações cognitivas, as crianças com
SD têm comportamentos e formas de desenvolvimento heterogêneas. Com efeito, elas
têm pluralidades que estão além das semelhanças físicas e genéticas, e tal fato não
permite traçar um único perfil identificador. Cada pessoa com SD é singular e seus
potenciais serão desenvolvidos mediante ampliação e oportunidade de participação na
vida em geral e, na escola, em particular. Desse modo, as características atribuídas às
pessoas com SD não devem ser consideradas como ferramenta capaz de definir esses
sujeitos, visto que “[...] a genética representa apenas uma possibilidade, e as
competências cognitivas são algo que se adquire.” (MELERO, 1999 apud VOIVODIC,
2009, p.43). Ilustrando assim, a importância das ações pedagógicas e curriculares
inclusivas, que potencializem as diversas formas de desenvolvimento inerentes ao
sujeito. A inclusão da criança com SD pode ser ensinada a partir de ações pedagógicas
de natureza inclusiva, as quais a mediação considere as diferentes formas e ritmos de
aprendizagens, sem subjugá-las à condição de suposta inferioridade do sujeito. Nesse
sentido, as práticas desenvolvidas no ambiente escolar precisam intensificar o campo
intelectual e social de todos os sujeitos, a fim de que eles tenham capacidades de
desenvolver as funções psicológicas superiores. Nesse sentido, durante a pesquisa
podemos observar situações de aprendizagem criadas durante ações pedagógicas da
professora: Episódio 01 Cecília: “Cecília, hoje é dia 26 de fevereiro. Procure na agenda.
” Cora: “É 26 do 02 né professora? ” Assim que a menina localiza a data na agenda, a
professora vai ditando as palavras para que ela escreva na agenda: Cecília: “Cora, você
precisa escrever a palavra correção. Como é CO? ” Cora: “C – O né professora? ”
Cecília: “Muito bem, você é maravilhosa, Cora! Como é RRE? ” Cora: “R-E, professora
Cecília. ” Cecília: “Não falta nenhuma letrinha aí não? Outra letra que deixa o RRE mais
forte? Pra ficar RRE? ” (Diz ela arregalando os olhos para a garota). Cora: “Coloca outro
R, professora. ” Cecília: “Muito bem, mulher! Como a gente vai escrever ÇÃO, agora? ”
Cora: “Bota cê cedilha, a, o, tio. ” Então a garota grafa Ç- Õ – A. Cecília: (Apontando
para o caderno) “Cora, aqui tem Ç – Ã- O? ” Cora: “Tem, sim! ” Cecília: “Cora, olhe as
letras que você escreveu no caderno. ” Cora: “Ta aí, cê cedilha, a, o, tio. ” Cecília: “Não.
Está escrito Ç- Õ – A.” Cora: “Ai meu Deus, é mermo minha fia.” (A garota apaga e
reescreve de forma correta). (DIARIO DE CAMPO, DIA 4) Podemos verificar que a
garota reconhece a relação entre grafemas e fonemas; compreende que palavras
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diferentes são grafadas de formas diferentes; e, apresenta algumas trocas na escrita,
que podem estar relacionadas com a transição da hipótese silábica para a alfabética.
Tais características, são inerentes aos sujeitos que apresentam escritas
consubstanciadas pela hipótese silábica-alfabética e que nesse caso se trata de uma
criança com SD, mostrando que a condição de deficiência está para além da carga
estereotipada, do estigma da não-aprendizagem. De acordo com a docente, “[...]sempre
que penso uma atividade para a turma, ela não é convidada, ela tá no meio do processo.
E então, ela se joga nisso, porque ela também constrói na turma, do jeito e tempo dela.”
(ENTREVISTA COM A PROFESSORA). Pinçamos mais um excerto dos diários de
campo que mostra aspectos da prática pedagógica da professora: Episódio 02 Diante
da necessidade de estimular a garota a copiar com letras bastão, ao final das aulas, a
professora Cecília vem passando atividades para Cora realizar em casa com o apoio de
sua mãe. Desse modo, após alguns dias, a garota começa a copiar a rotina do quadro
na agenda, mas com uma pequena modificação: A professora dessa vez divide o
espaço do quadro ao meio e escreve a rotina de duas formas: com letra bastão e com
letra cursiva. Assim, Cora inicia a escrita na agenda dizendo letra a letra, como por
exemplo, R-E, RE; L-A, LA; T-O, TO, até que em determinado momento ela cansa de
escrever e solicita que a docente aponte as palavras no quadro para que ela conclua a
escrita da rotina na agenda. (DIARIO DE CAMPO, DIA 11) Ao analisarmos esse
episódio de escrita podemos verificar que um dos fatores que constituem a realidade
observada é a organização de ações pedagógicas inclusivas que visam propiciar que a
garota possa fazer atividades de mesma natureza que os demais alunos da turma.
Nesse sentido, o fato da professora ter adaptado a escrita da rotina no quadro a
reescrevendo com letra bastão, ilustra que a docente preconiza a flexibilização de
atividades que vidam a abstração, o pertencimento e as especificidades de Cora, que
além de acolhida e socializada, tem acesso ao currículo escolar. Isto posto, destacamos
que a inclusão da pessoa com DI é um direito que começa a ser discutido e tais pessoas
estão progressivamente assumindo diferentes papeis sociais. Assim, a escola necessita
se organizar para refletir sobre ações que potencializem as habilidades sociais e
educativas que perpassam de maneira direta, pela leitura e pela escrita. 1 A triangulação
em pesquisa científica refere-se ao uso de diversos procedimentos de coleta de dados,
o que permite confrontar diversas formas de compreensão da realidade pesquisada
(STAKE, 2011). 2 O instrumento é dividido em quatro grandes etapas que
consubstanciam as quatro hipóteses de escritas, mais a ficha de escrita. 3 Episódio
neste estudo refere-se a excertos, trechos dos diários de campo que foram organizados
conforme o proposto por Magalhães (2005).
Conclusão
A investigação realizada oportunizou investigar o processo de aquisição da escrita de
uma garota com SD matriculada em uma turma regular do 4º ano do ensino
fundamental, a partir de um instrumento. A professora foi um participante fundamental
na compreensão dos processos de alfabetização desenvolvidos na sala de aula. Assim,
enxergar os caminhos da alfabetização sob uma perspectiva inclusiva, traz em sua
natureza a sensibilidade para compreender os supostos erros como partes constituintes
dos acertos, e assim verificar que à medida que se passaram os meses, aumentou a
participação da garota nas ações em sala de aula e houve um avanço progressivo no
domínio dos conteúdos curriculares. A professora criava estratégias para que as
hipóteses de Cora sobre a escrita fossem questionadas. Podemos afirmar que a garota
com SD observada teve avanços paulatinos, aos quais se constituem inerentes ao
processo de aprendizagem de qualquer criança que pode ser relacionado à hipótese
que sua escrita está consubstanciada, a fase silábica-alfabética, que também configura
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a escrita de sete outras crianças em uma turma com quantitativo de crianças da turma.
Desse modo, analisamos que uma criança com SD e outras sem SD atravessavam
desafios comuns que podem ser potencializados ou minimizados, dependendo da tônica
inclusiva proferida pela docente no planejamento e realização de suas práticas em sala
de aula. Desse modo, é fundamental pensar o currículo como aliado da inclusão escolar
(FONSECA, 2016;MAGALHÃES;SOARES, 2016), entendendo que as conceituações
das crianças com SD estão sempre em vias de progressão (VOIVODIC, 2008) Vale
salientar, ainda, que a reflexão sobre práticas inclusivas na sociedade deve ser uma
discussão intrínseca ao cotidiano escolar, sendo parte constituinte de propostas
curriculares. As ações pedagógicas e curriculares da professora afastaram-se de
rotulações e categorizações que enfatizavam as dificuldades de pessoas com DI, visto
que estava focada na construção de práticas que tentavam provocar a aprendizagem
de seus estudantes, fomentando a produção escrita, como por exemplo, da aluna com
SD/DI que tinha o nível de escrita compatível com outros 7 alunos da sala. Pesquisas
como as de Figueiredo (1999) e Gomes (2013) têm esclarecido processos de aquisição
da língua em alunos com DI e nosso estudo reforça a perspectiva de que estudantes
com DI demandam a construção de respostas educativas diversificadas que atendam
suas demandas de aprendizagem e ensejem novos desafios de promoção da
aprendizagem escolar. A alfabetização é um direito de pessoas com DI para ampliar sua
capacidade de inclusão em uma sociedade letrada. Logo, consideramos que o campo
nos tenciona a enxergar caminhos futuros para a pesquisa, a partir do ideário de que
práticas pedagógicas e curriculares inclusivas podem denotar possibilidades reais e
exitosas que contribuam para o acesso à língua escrita por parte de pessoas com SD.
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Quadro das hipóteses de escritas das crianças do 4º ano do Ensino Fundamental
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Resumo
A formação para a docência no ensino superior tem se revelado como um campo
desafiador para a universidade brasileira. Este artigo tem como objetivo analisar as
contribuições do estágio docência na formação docente para o ensino superior, na
perspectiva de um grupo de pós-graduandos de programas de pós-graduação stricto
sensu da UFRN. É parte do projeto de pesquisa “Formação Docente na Pós-Graduação
stricto sensu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)”. Foi
desenvolvido um estudo documental de parte dos “ Relatórios de Estágio Docência” no
período de 2015 a 2018. Foram analisados 303 Relatórios Finais de Estágio Docência
dos estudantes vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Educação e em
Ciência e Engenharia de Materiais. Dentre os resultados encontrados, percebemos o
quanto o estágio docência tem favorecido não só a formação docente, como também, a
formação humana dos pós-graduandos, proporcionando momentos de reflexão sobre
prática docente, como também a construção da identidade docente. Registra-se a
necessidade da consolidação de momentos formativos em que se privilegie a troca de
experiência entre os sujeitos envolvidos no processo de formação.

Palavras-chave: Pós-graduação ; Formação Docente; Estágio Docência.
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STATEMENT IN HIGHER EDUCATION: PERSPECTIVES OF UFRN STRICTO
GRADUATES
Abstract
Higher education teacher education has proved to be a challenging field for the Brazilian
university. This article aims to analyze the contributions of the teaching internship in
teacher education for higher education, from the perspective of a group of postgraduate
students of stricto sensu postgraduate programs at UFRN. It is part of the research
project “Teacher Training in Stricto Sensu Graduate Studies at the Federal University of
Rio Grande do Norte (UFRN)”. A documentary study of part of the “Teaching Internship
Reports” was developed from 2015 to 2018. We analyzed 303 Final Teaching Internship
Reports from students linked to the Graduate Programs in Education and Materials
Science and Engineering. Among the results, we realize how much the teaching stage
has favored not only teacher education, but also the human formation of postgraduates,
providing moments of reflection on teaching practice, as well as the construction of
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teacher identity. There is a need to consolidate formative moments in which the
exchange of experience among the subjects involved in the training process is privileged.
Keywords: Postgraduate studies ; Teacher training; Teaching Internship.
Introdução
No Brasil, o estágio supervisionado na formação superior é uma prática existente desde
a década de 1940 como alternativa para complementar a formação dos alunos. Em 1968
a reforma universitária favoreceu a criação de cursos de pós-graduação que passaram,
prioritariamente, a desenvolver pesquisas e formar pesquisadores, bem como formar o
corpo docente para as universidades, o que ensejou a existência do estágio como foco
formativo.
A pós-graduação tem como marco regulatório o Parecer 977/65 da Câmara de Ensino
Superior do Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1965), conhecido como Parecer
Sucupira. Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 4.024/61
cursos de pós-graduação foram criados sendo regulamentos pelo parecer acima
referido. No Parecer Sucupira, o relator acena para a possibiliade de serem atribuidas
atividade docentes aos estudantes de doutorado, sem prejudicar o tempo previsto para
o término do curso (SOARES & CUNHA, 2010).
Para SOARES & CUNHA (2010: p. 41) cabe haver formação pedagógica específica
para os professores com vistas à:
“(…) atender a expansão quantitativa e a elevação da qualidade do ensino superior, o
estímulo ao desenvolvimento da pesquisa científica, mediante a formação consistente
de pesquisadores e o treinamento de alto nível de técnicos e intelectuais para atender
as necessidades do desenvolvimento nacional, configuram como motivações e
finalidades centrais da pós-graduação no Brasil, sistematizadas pelo Parecer 977/65”.
Uma das ferramentas para fomentar a formação seria o estágio docência do aluno de
pós-graduação (mestrado e doutorado) que permite:
“(…) uma primeira aproximação à prática profissional e promove a aquisição de um
saber, de um saber fazer e de um saber julgar as consequências das ações didáticas e
pedagógicas desenvolvidas no cotidiano professional” (FREIRE, 2001 aput JOAQUIM;
BOAS; CARRIERI, 2013, p. 356).
Somente no ano de 1999 que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) tornou obrigatório o estágio docente para todos os bolsistas de
mestrado e doutorado sob a sua tutela (BRASIL, 1999). Inicialmente, o estágio era uma
disciplina ou uma atividade, “conhecido enquanto uma prática como imitação de
modelos ou prática artesanal, ora sendo concebido enquanto prática como
instrumentalização técnica” (PIMENTA; LIMA, 2011 aput CYRINO & SOUZA NETO,
2013).
Joaquim, Boas e Carrieri (2013) afirmam que o estágio docência na pós-graduação
stricto sensu é uma modalidade de estágio que tem sido estimulada para os alunos
terem experiências com docência no ensino superior.
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Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é normatizado pela
Resolução No 041/2019-CONSEPE, em 23 de abril de 2019, que normatizado e
regulamentado o Programa de Assistência à Docência na Graduação (PADG), o Estágio
Docente é entendido como “a atuação de estudante de Pós-graduação em atividades
acadêmicas na Graduação, sob a supervisão direta de professor do quadro efetivo da
UFRN”. O estudante realiza um plano de atuação semestral e um relatório (CONSEPE,
2019).
De acordo com o PADG, os objetivos da assistência à docência na UFRN são:
I – contribuir na formação para a docência de estudantes de Pós-graduação em nível
de mestrado e doutorado por meio de atividades acadêmicas na Graduação;
II – contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos Cursos de Graduação;
III – contribuir para a articulação entre Graduação e Pós-Graduação.
Nesse contexto o objetivo deste artigo é analisar as contribuições do estágio docência
para formação docente no ensino superior, na perspectiva de um grupo de pósgraduandos de programas de pós-graduação stricto sensu da UFRN. Este artigo faz
parte de uma invetigação mais ampla PV2017PV2001 “Formação docente na pósgraduação stricto sensu na UFRN” e dá contunuidade aos estudos anteriores.

Metodologia

A metodologia utlizada foi a pequisa documental:
Para fins de pesquisa científica são considerados documentos não apenas os escritos
utilizados para esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir
para a investigação de determinado fato ou fenômeno. Assim, a pesquisa documental
tradicionalmente vale-se dos registros cursivos, que são persistentes e continuados.
Exemplos clássicos dessa modalidade de registro são os documentos elaborados por
agências governamentais. (GIL, 2008, p. 147)
Analisamos os documentos “Relatórios Finais de Estágio Docência” de um grupo de
pós-graduandos vinculados aos Programas de Pós-Graduação em “Educação” e de
“Ciência e Engenharia de Materiais”, referentes ao período de 2015 a 2018. Os critérios
de escolhas pelos citados programas de pós-graduação se devem ao contexto que os
programas estão configurados. O Programa de Pós-Graduação em Educação, na
modalidade acadêmica, vinculado ao Centro de Educação da UFRN, tem 40 anos de
funcionamento, oferece os cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de
“contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e para a formação de pesquisadores
em Educação, sua única área de concentração”. (PPGED/CE/UFRN).
O curso de Mestrado iniciou sua atividades em 1º de janeiro de 1978, tendo formado ao
longo dos anos mais de 775 (setecentos e setenta e cinco) mestres. O curso de
Doutorado desde 1994, quando teve suas atividades iniciadas em 1º de janeiro, já
formou mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) doutores, portanto, ao longo do seu
desenvolvimento, o Programa de Pós-graduação em Educação foi responsável por
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educação.(PPGED/CE/UFRN).
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Com nota 5 nas últimas avaliações da CAPES, o Programa de Pós-graduação em
Educação tem reconhecimento nacional pela qualidade do trabalho realizado,
configurando um dos maiores cursos de pós-graduação da UFRN com 108 estudantes
matriculados em nível de mestrado e 140 matriculados em nível de doutorado,
perfazendo um total de 248 pós-graduandos matriculados em data de 29 de julho 2019,
conforme consulta à Plataforma Sucupira/CAPES.
O Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, modalidade
acadêmica, nas áreas de concentração de Materiais Cerâmicos, Materiais Metálicos e
Materiais Poliméricos, oferece os cursos de Mestrado e Doutorado, ambos avaliados
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com nota
7, o mais alto conceito atribuído aos cursos stricto sensu.
O curso de Doutorado teve suas atividades iniciadas em 01 de janeiro de 1998, tendo
sido recomendado pela CAPES em 05 de dezembro de 1999. Quanto ao curso de
Mestrado, recomendado em 26 de dezembro de 2003, iniciou as atividades em 09 de
março de 2004. Em data de 23 de julho de 2019, conforme consulta à Plataforma
Sucupira/CAPES, os números de discentes matriculados no programa totalizam 114
pós-graduandos, com registro de 82 matrículas no curso de Doutorado e 32 no curso de
Mestrado.
Primeiramente, mapeamos os Relatórios Finais de estágio docência nos programas
acima citads com de realizar levantamento do número de estágios desenvolvidos no
período estudado, como também, as contribuições para a formação docente e
sugestões referidas estagiários. Para facilitar a identificação dos relatos, os estagiários
foram identificados por meio da seguinte legenda: E, de estagiário - numerado do
primeiro ao último, seguido pelo ano de realização do estágio e o componente curricular.
Por exemplo: E2 - 2017.1 - ART0192).
Esta pesquisa está focada registros nos campos intitulados “Análise da contribuição
para formação docente” e “Sugestões” do formulário de Relatório Final disponível no
Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmicas (SIGAA), escritas pelos próprios
estagiários dos dois programas, por livre escolha. Foram analisados 303 relatórios de
estágios: 130 do Programa dePós-Graduação em Educação e 173 do programa de PósGraduação de Ciência e Engenharia de Materiais.

Resultados e Discussões

Ao mapearmos os Relatórios Finais de Estágio Docência realizados pelos pósgraduandos vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Educação e de Ciência
e Engenharia de Materiais, entre os anos de 2015 e 2018, temos o seguinte panorama
na Educação:
Quadro 1: Quantitativo de Estágio Docência realizado por pós-graduandos do Programa
de Pós-Graduação em Educação no período de 2015 a 2018.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

38

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

2015.1 - 17

2015.2 - 14

2016.1 - 13

2016.2 - 17

2017.2 - 22

2017.2 - 14

2018.1 - 14

2018.2 - 19

Total período = 130
Fonte: SIGAA /UFRN
No seguimento o quantitative dos estagiários do Programa de Pós-Graduação em
Ciência e Engenharia de Materiais:
Quadro 2: Quantitativo de Estágio Docência realizado por pós-graduandos do Programa
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais no período de 2015 a 2018.
2015.1 - 28 2015.2 - 31
2016.1 - 27 2016.2 - 15
2017.2 - 16 2017.2 - 19
2018.1 - 20 2018.2 - 17
Total período = 173

Fonte: SIGAA /UFRN
Os quadros acima demonstram que ao longo do período analisado foram executados
173 estágios por pós-graduandos do Programa de Pós-graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais. No entanto, verificamos um número decrescente de estágios
realizados por ano, comportamento que atribuídos, provavelmente, às escolhas na
organização do percurso acadêmico dos estudantes.
Contudo, devemos ressaltar que do total de estágios realizados, em 76 relatórios finais
não consta nenhuma informação no campo destinado à “Análise da contribuição para
formação docente”.
Considerando um número de 303 estágios executados por estudantes vinculados aos
Programas de Pós-Graduação em Educação e de Ciência e Engenharia de Materiais
foco deste estudo, foram analisadas as informações registradas em um total de 197
Relatórios Finais de estágio docência.
Em relação aos estágios executados pelos pós-graduandos do Programa de Pósgraduação em Educação, dos 100 relatos analisados, percebemos que a maioria
interliga experiências em comum.
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Quatro estagiários descreveram - em detalhes - como se deu a experiência, como
exemplificado:
A disciplina Teoria e Prática da Literatura I faz parte do componente curricular do 4º
período do curso de Pedagogia no turno vespertino. A turma composta inicialmente por
43 alunos e terminou com 40 componentes. Era uma turma comprometida, colaborativa
e bastante atuante. Durante o semestre pudemos construir com os estudantes uma
relação de respeito e afeto, assim como a minha identidade de professora no ensino
superior. Com a turma fizemos os contratos didáticos e com a professora tutora os
planejamentos e avaliações do plano de trabalho traçado para a disciplina que tinha
como carga horária, 60 horas [...]. (E27, 2016.2, FPE5040 )
Com base nos relatórios analisados é possível afirmar que os estagiários mostram
compreender a docência como ação planejada que visa o alcance de dados objetivos.
A sugestão que mais se repetiu por parte dos estagiários foi a de promover seminários
e/ou encontros para orientar melhor os estagiários na hora de se preencher o relatório
final:
Sugiro que a Pró-reitoria de Pós-graduação ofereça um minicurso ou uma palestra para
orientar os pós-graduandos e os professores sobre as normas, os prazos, as atribuições
de cada um no período de docência assistida, pois tive muitas dúvidas acerca das
questões burocráticas da docência assistida e não soube com quem tirá-las. Acredito
que assim como eu, muitos colegas passaram pela mesma situação e seria muito bom
para todos, pós-graduandos e professores, se inteirarem de quais sãos os reais
objetivos da docência assistida e o que a UFRN espera dos alunos ao final desse
período. (E2, 2015.1, FPE0587).
Vinte e dois estagiários apontaram que o estágio realizado foi muito importante para a
formação docente, em alguns pontos bem específicos, como, por exemplo, na fala do
E6-2015.1:
Como mestranda e bolsista do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED), a
docência assistida se apresentou como oportunidade singular à minha formação
profissional. Através dessa abertura, pude experienciar e vivenciar situações didáticopedagógicas no Ensino Superior em que me oportunizou o aprendizado de saberes
sobre o ensinar e aprender para além do que havia apreendido na licenciatura, além do
consolidar de conhecimentos que só ocorreram por meio da experiência em sala de aula
no universo acadêmico. [...] (E6, 2015.1, PEC0683 )
O E23 (2016.2) apresenta de uma forma bem clara e resumida o que outros dois
estagiários também apontaram como contribuição. Segundo ele, “o estágio se constituiu
como via de diálogo entre teoria e prática, oportunizando o ensino-aprendizagem do
fazer pedagógico”. Este é um ponto muito relevante, pois, a oportunidade de fazer este
diálogo é imprescindível para se construir enquanto docente do Ensino Superior. Esta
construção do “SER” docente foi apontado por alguns:
[...] Nesse bojo, percebi também a importância da valorização do trabalho docente,
sabendo que para ensinar, preciso antes de mais nada aprender, e essa aprendizagem
é constante, já nos diz Paulo Freire. Nesse percurso formativo, ao ler, planejar, discutir,
refletir, executar, avaliar, etc., despertei ainda mais o sentimento de pertença ao ser
docente, o que me faz assumir um compromisso ético com os alunos a que me destino
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e com a educação de qualidade, pensando na mesma como agente transformador da
sociedade, o que reverbera em minha identidade profissional [...]. (E10, 2017.1,
FPE5018
A experiência na docência assistida foi crucial para minha formação docente, uma vez
que me proporcionou uma participação efetiva no ensino superior do ponto de vista da
prática, aproximando o universo da pesquisa e do ser professor. Tal experiência ainda
contribuiu para a construção/problematização da identidade docente e do professor
enquanto sujeito social e político, (E36,2017.1, FPE0003 )
Percebemos nos relatórios analisados quanto foi crucial para o aluno da pós-graduação
ter contato com o Ensino Superior. Esta vivência foi fundante para que muitos
passassem a ter uma visão diferenciada sobre o que é ser docente. Muitos citaram ter
ampliado sua visão para o mundo de um modo geral. Outros, apontaram o olhar
diferente para o papel de pesquisador:
A experiência da Docência Assistida foi riquíssima e contribuiu para vivenciar
experiências didático-pedagógicas imprescindíveis à formação docente, seja para
pesquisar e/ou lecionar. [...] (E7, 2017.1, FPE5017
A experiência da Docência Assistida foi de suma importância para fundamentar e
qualificar minha formação docente na Educação Superior (ES), pois contribuiu
sobremaneira para que pudesse vivenciar experiências conceituais e didáticopedagógicas imprescindíveis à formação docente, seja como pesquisadora ou potencial
docente que atuará na ES, em especial, na área das políticas educacionais. [...] (E12,
2017.1, FPE0682 )
Analisando as contribuições do estágio para a formação docente apontadas pelos
estagiários em seus relatórios finais dos pós-graduandos em Ciência e Engenharia de
Materiais, correspondentes ao período referido, a grande maioria relatou ter sido uma
experiência bastante relevante para a formação docente. Alguns perceberam a
importância da didática e do planejamento prévio para uma prática exitosa:
Gratificante, pois possibilitou o conhecimento e desenvolvimento das estratégias de
ensino, bem como, maior segurança para auxiliar e/ou ministrar aulas com os
professores para as turmas de graduação. Além de uma boa relação tanto com o
professor quanto com os alunos. (E18, 2015.1, FIS0314)
O estágio à docência é um experiência muito positiva tendo em vista que se trata da
participação no planejamento de atividades acadêmicas. Além disso, o estágio a
docência tem contribuído com minha formação acadêmica, proporcionando
experiências para a obtenção de habilidades na elaboração, organização e avaliação
de atividades relacionadas à docência. (E22, 2015.1, MTR0402 )
Muitos pós-graduandos, por não terem a experiência de atuar enquanto docente,
constroem uma “caricatura” docente totalmente fora da realidade. A partir do momento
em que passam a vivenciar mais de perto, ou mais concretamente, esta caricatura vai
dando lugar ao que realmente significa ser docente. Isto fica muito claro na fala abaixo:
[...] Por muito tempo pensei mesmo que a tarefa de professor consistisse apenas no ato
de transmitir conhecimento. Confesso que após o curso de iniciação à docência (e
também do estágio à docência) que minha visão era um tanto errônea. Apesar de ser
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filho de uma professora e estar relativamente mais próximo da profissão do professor,
costumava pensar neles, os professores, como seres que deveriam ser perfeitos quanto
a atividade que lhes cabem não havendo espaço para dúvidas ou imperfeições. Porém
ao me atrever no CID e às atividades da docência assistida a minha visão a respeito do
professor e suas atribuições se transmutaram e pela primeira vez vi com olhos de
professor como é atuar na docência realmente. (E38, 2016.2, MTR0454 )
Na maioria dos relatos, percebe-se que a experiência foi fundamental para desenvolver
a segurança em enfrentar as adversidades à partir da oportunidade de conhecer a
dinâmica docente na prática. Isto fica evidente na fala do E59 (2015.2):
O estágio a docência permitiu não só a compreensão dos mecanismos e especificidades
relacionadas a docência resultando em um aumento de experiência nesse ramo, mas
também um ganho de confiança para enfrentar as adversidades que podem surgir na
carreira de docente. (E59, 2015.2, CIV0407 )
O tema da insegurança no exercício da docência também fica evidente quando
consideramos as sugestões trazidas pela grande maioria. Das 29 sugestões registradas
no período de 2015 a 2018, 15 estão relacionadas à atuação direta dos estagiários. O
E4 (2016.1), trouxe como sugestão fazer um encontro no qual os ex-estagiários
pudessem partilhar suas experiências com os atuais bolsistas:
Um encontro vivencial em que o aluno do CID passado possa contar ao aluno que está
participando no encontro atual relate ao novos participantes como foi o seu primeiro
contado na sala de aula (E4, 2016.1, MTR0403 )
De forma subliminar, grande parte dos estagiários deixam transparecer que o estágio
foi muito rico e satisfatório por ter dado a oportunidade de vivenciarem as experiências
de ser professor em todos os aspectos e que, de certa forma, isto os levou a refletir mais
sobre a prática docente e, também, a construir a identidade docente no ensino superior;
Alguns trouxeram nas contribuições a importância de ter tido o apoio do professor titular
do componente. Já outros, nas sugestões, já apontam este apoio como algo a ser
melhorado:
[...] Além disso, a metodologia do professor é, na minha opinião, muito adequada e
eficiente, portanto, pude agregar bastante conhecimento acerca de processos de
avaliação. O professor consegue se relacionar muito bem com os alunos e motivá-los,
pude ver a relação de ensino-aprendizagem por uma outra perspectiva, bastante
agradável sem deixar de ser eficiente. (E26, 2017.2, MTR0354 ).
Confrontando os dois programas de Pós-graduação, é interessante perceber a forma
mais técnica que os estagiários do Programa de Pós-graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais registram as contribuições do estágio nos relatórios. Eles
trazem termos como, por exemplo, “treinar”, “transpor”, “praticar”. É diferente do
contexto trazido pelos alunos do Programa de Pós-graduação em Educação, os quais
trazem um olhar focado nas experiências e aprendizagens. Por exemplo, E9 (2016.1,
MTR0356) traz em sua resposta a seguinte frase: “foi fundamental para a formação
docente, pois ensina a pensar como professor”.
Na área de Educação fica bem evidente a preocupação em fazer uma reflexão sobre
própria prática. No Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
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o que foi possível perceber uma constante preocupação em vivenciar a prática para
saber como enfrentar a rotina docente.

Conclusão

Reiteramos que o presente trabalho teve como objetivo analisar as contribuições do
estágio docência para a formação docente no ensino superior, na perspectiva de um
grupo de pós-graduandos de programas de pós-graduação stricto sensu da UFRN,
registradas nos Relatórios Finais de estágio docência, no período de 2015 a 2018.
Em linhas gerais, pode-se dizer que os relatórios analisados indicam que os estudantes
dos dois maiores programas de pós-graduação da UFRN considdram o estágio que
realizaram é um espaço de experiência e prática docente, o estágio ajuda a construir
competências para ser professor no ensino superior, preponderante entre os estágiários
da área de exatas. Na área de educação a esta compreenssão junta-se a perspectiva
de reflexão sobre a pratica docente.
Para o incremento do estágio sugerimos que no decorrer da experiência podem ser
desenvolvidas outras atividades, tais como, organização de seminários de práticas
exitosas, trazendo ex-estagiários para partilhar de sua experiência; pensar no processo
de planejamento mais direto e participativo entre o estagiário e o professor-titular do
componente e supervisor do estágio. E finalmente criar um tutorial para esclarecer o
passo a passo no preenchimento dos planos e relatórios no SIGAA.
No campo da formação na pós-graduação, a experiência de estágio docência
desenvolvida na UFRN mostra o potencial do estágio como atividade voltada para a
docência no ensino superior.
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TÍTULO: Concepções sobre ciclos de vida e suas relações com os processos de ensino
e de aprendizagem: contribuições teórico-metodológicas da Psicologia Educacional na
formação de professores
Resumo
O presente estudo faz parte de um projeto de pesquisa que está em andamento desde
o ano de 2016, buscando analisar as concepções dos estudantes dos cursos de
licenciatura acerca dos conhecimentos da Psicologia Educacional no que se refere aos
processos de ensino, aprendizagem e ciclos de vida, bem como suas contribuições para
a formação docente. Desse modo, na busca de um aprofundamento na compreensão
de como os licenciandos constroem tais concepções, faz-se necessário também
conhecer as concepções dos docentes que atuam na disciplina de Psicologia
Educacional nos cursos de licenciatura, a fim de estabelecer conexões ou contrapontos.
Nessa perspectiva, este estudo objetiva compreender as concepções teóricometodológicas adotadas por docentes que atuam na formação de professores na UFRN
e suas repercussões sobre as crenças dos licenciandos acerca dos processos de ensino
e aprendizagem nos ciclos de vida. Os procedimentos metodológicos adotados foram:
análise documental; aplicação de questionários semiestruturados; realização de grupos
focais; e de entrevistas individuais semiestruturadas com os docentes. Os resultados
evidenciaram que as concepções dos professores, igualmente sua trajetória e
experiência docente influenciam sobremaneira em suas práticas e metodologias em
sala de aula, por conseguinte, interferindo no aprendizado e construções das
concepções dos estudantes.

Palavras-chave: Psicologia Educacional. Formação de professores. Concepções.
TITLE: Life cycle conceptions and their relations with teaching and learning processes:
theoretical-methodological contributions of educational psychology in educational
formation.
Abstract

This study is part of an ongoing research since 2016, seeking to analyze the conceptions
of undergraduate students about the knowledge of Educational Psychology regarding
the teaching, learning and life cycle processes, as well as their contributions to
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educational formation. Thus, in seeking a deeper understanding of how undergraduates
build such conceptions, it is also necessary to know the concepts of teachers who work
in Educational Psychology's subject in undergraduate courses, in order to establish
connections or counterpoints. In this perspective, this study aims to understand the
theoretical-methodological conceptions adopted by professors who work in teacher
training at UFRN and their repercussions on the beliefs of undergraduates about the
processes of teaching and learning in life cycles. The methodological procedures
adopted were mixed research, addressing quantitative and qualitative aspects in a single
study through document analysis; the application of semi-structured questionnaires;
conducting focus groups; and semi-structured individual interviews with the professors.
The results showed that professor’s conceptions, as well as their trajectory and teaching
experience greatly influence their classroom practices and methodologies,
consequently, influencing the learning and constructions of students' conceptions.

Keywords: Educational Psychology. Educational formation. Conceptions.
Introdução
O presente trabalho é resultado de um projeto de pesquisa em andamento desde o ano
de 2016, intitulado “Ensino, aprendizagem e ciclos de vida: concepções de estudantes
dos cursos de formação de professores da UFRN e suas implicações para a prática
pedagógica”. Considerando que o trabalho no ano de 2017 apresentou as concepções
dos estudantes do curso de ciências humanas da UFRN acerca dos processos de
ensino, aprendizagem e ciclos de vida, em 2018, o projeto contemplou as demais
grandes áreas (Ciências Exatas e da Terra e Ciências Biológicas), realizando também,
posteriormente, grupos focais com estudantes do curso de Pedagogia em busca de
ampliar as discussões sobre a temática.
Em vista disso, o projeto supracitado teve como objetivo inicial analisar as concepções
dos estudantes dos cursos de licenciaturas da UFRN acerca dos conhecimentos da
Psicologia Educacional no que se refere às concepções de ensino e aprendizagem nos
diferentes ciclos de vida, bem como as suas implicações para formação e prática
pedagógica de um futuro docente da educação básica. Como conhecimento científico e
componente curricular, a disciplina de Psicologia Educacional é considerada
imprescindível para a formação de professores, pois estabelece interfaces entre a
prática educativa e as teorias psicológicas científicas, tendo como objetivo melhorar a
educação promovendo reflexões acerca dos processos de ensino e aprendizagem e a
compreensão do papel educacional no ambiente escolar e sociocultural (BZUNECK,
1999).
Análises já finalizadas em etapas anteriores da pesquisa evidenciaram que os
licenciandos possuem concepções de ensino, aprendizagem e ciclos de vida ainda
relacionadas ao campo das experiências no contexto escolar, incorporando um conjunto
de crenças embasadas no senso comum ou de forma estereotipadas, assim,
constatando-se dificuldades de produzir (re)configurações de concepções já enraizadas
(OLIVEIRA; REGO; AQUINO, 2006).
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Nessa perspectiva, com a finalidade de aprofundar a compreensão de como os
licenciandos constroem suas concepções e concebem as especificidades dos sujeitos
no contexto escolar, faz-se necessário também conhecer as concepções dos docentes
que atuam ou já atuaram nos cursos de licenciatura na disciplina de Psicologia
Educacional, buscando estabelecer conexões ou contrapontos entre as concepções dos
licenciandos e as concepções dos professores formadores. Diante disso, o presente
trabalho objetiva compreender as repercussões das concepções teórico-metodológicas
adotadas por docentes que atuam na formação de professores na UFRN, na disciplina
de Psicologia Educacional, sobre as crenças dos licenciandos acerca dos processos de
ensino-aprendizagem nos diferentes ciclos de vida.
Vale salientar que a pesquisa parte do pressuposto que não serão encontradas
correlações lineares entre a atuação docente e as concepções discentes, no entanto, a
investigação visa compreender as relações complexas existentes entre a prática dos
professores no ensino da Psicologia Educacional e as crenças e valores dos estudantes
de licenciatura.
Essa investigação tem a relevância de promover maiores discussões sobre a prática
pedagógica no âmbito escolar, bem como nos cursos de licenciatura, trazendo
contribuições significativas para a formação de professores no que diz respeito à
atuação e planejamento docente, além de fortalecer a relação entre teoria e prática no
ensino da psicologia educacional.

Metodologia

Foram adotados na pesquisa métodos mistos de análises, a partir do levantamento de
dados qualitativos e quantitativos em um mesmo estudo (CRESWELL, 2007), o qual foi
dividido em diferentes etapas e utilizou diversos procedimentos metodológicos, dentre
os quais podemos citar: análise documental, aplicação de questionários
semiestruturados, realização de grupos focais e entrevistas individuais
semiestruturadas. A primeira etapa da pesquisa consta na análise documental das
ementas das disciplinas da área de psicologia educacional, empreendida no ano de
2016 e retomada no ano de 2018 para fins analíticos.
A segunda etapa da pesquisa, já concluída, se constituiu na aplicação e análise de
questionários semiestruturados realizada com estudantes dos cursos de licenciatura
das áreas de Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Biológicas.
Destes, 167 que já haviam cursado e 152 que não haviam cursado componentes de
Psicologia Educacional. Com base nos resultados obtidos nos questionários, foi
orientada a organização da terceira etapa do projeto, que se configurou na realização
de grupos focais com estudantes do curso de Pedagogia que haviam participando da
etapa anterior. Ambas as técnicas tiveram como intuito analisar as concepções dos
licenciandos acerca dos processos de ensino, aprendizagem e ciclos de vida. Nessa
etapa, 22 estudantes se disponibilizaram para participar dos grupos focais, no entanto,
apenas três estudantes compareceram ao primeiro grupo focal e somente dois ao
segundo.
A quarta etapa da pesquisa, que está em andamento, trata-se da realização de
entrevistas individuais semiestruturadas com professores que ministram ou já
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ministraram componentes de Psicologia Educacional nos cursos de licenciatura da
UFRN. Nesta etapa, sete professores foram entrevistados.
A pesquisa obedece aos aspectos éticos às diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisa envolvendo seres humanos, estando todas as etapas de acordo com a
Resolução CNS 196/96 e MS/CNS 466/12, e obedecendo aos critérios de participação
voluntária, respeito à privacidade dos envolvidos e à legitimidade das informações
coletadas tanto com os estudantes de licenciatura quanto com os docentes da área de
psicologia educacional da UFRN, bem como a utilização dos Termos de Consentimento
Livre e Esclarecido e Termo de Autorização para Gravação de Voz.
As entrevistas individuais semiestruturadas foram realizadas no período entre os meses
de maio a agosto de 2019 e contaram com um roteiro previamente estabelecido e
elaborado a partir dos resultados dos questionários realizados com os estudantes de
licenciaturas. Sua estrutura apresentava oito perguntas, que versavam sobre aspectos
como: tempo na docência e na UFRN; experiências e dificuldades na atuação docente;
metodologias adotadas em sala de aula, além de questões formuladas a partir dos
dados obtidos com os questionários acerca das concepções dos discentes sobre os
processos de ensino e aprendizagem ao longo dos ciclos de vida.
A metodologia de análise de conteúdo das entrevistas foi realizada com base na criação
e classificação de categorias coerentes de análise construídas a posteriori
(CARLOMAGNO; ROCHA, 2016), a partir da consideração do sentido de cada resposta,
de forma interpretativa, compreensiva e analítica.
Sobre as concepções de ensino e aprendizagem, foram construídas três categorias:
Concepção que estabelece indissociabilidade entre ensino e aprendizagem;
Concepção que apresenta separação entre ensino e aprendizagem e Concepção
que apresenta ambiguidades no modo de compreender as relações entre ensino
e aprendizagem. No que diz respeito às concepções de como crianças, adolescentes,
jovens e adultos aprendem (ciclos de vida) foram estabelecidas as seguintes categorias:
Compreende o modo como crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem a
partir das concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem; Compreende o
modo como crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem a partir das fases
do desenvolvimento.
Acerca das dificuldades encontradas na atuação docente na disciplina de Psicologia
Educacional foram elaboradas quatro categorias: Dificuldades relacionadas às
expectativas dos alunos com a disciplina; Dificuldades relacionadas aos recursos
e materiais didáticos; Dificuldades relacionadas à experiência docente na área; e
Dificuldades relacionadas à carga horária da disciplina. Quanto às metodologias
utilizadas em sala de aula as categorias foram: Metodologias de ensinoaprendizagem com ênfase teórico-prática; e Metodologias de ensinoaprendizagem com ênfase conceitual.
Quanto às concepções sobre o papel da Psicologia Educacional para a formação
docente foram estabelecidas três categorias: Considera fundamental pois trabalha a
organização do ensino e os processos de aprendizagem e desenvolvimento;
Considera fundamental pois trabalha os processos de humanização e de
formação de professores; e Considera fundamental, porém sem especificar
precisamente qual seria o papel da Psicologia Educacional. E para a relação teoria
e prática foram criadas duas categorias: Considera importante e trabalha a relação
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teórico-prática; e Considera importante a relação teórico-prática, todavia, enfatiza
mais os aspectos teóricos. Com relação aos nomes fictícios de identificação dos
entrevistados, foi perguntado a cada participante, porém, apenas um quis escolher o
codinome para ser utilizado na pesquisa, de modo que os demais codinomes foram
escolhidos pela pesquisadora, para assim manter o anonimato dos participantes.

Resultados e Discussões

Durante a vigência do plano de trabalho 2018-2019, a pesquisa resultou em dois artigos
científicos para eventos, sendo um para o Congresso Nacional de Educação
(CONEDU), e, por conseguinte, para um evento interno da UFRN produzido pela linha
de pesquisa, o Encontro de Psicologia Educacional (EPE), em que a bolsista participou
como monitora do evento. Também houve continuidade na análise de dados dos grupos
focais, sendo produzida uma monografia de conclusão de curso referente à análise dos
questionários e grupos focais dos estudantes do curso de Pedagogia.
A análise de resultados terá o foco, primordialmente, nas respostas dos docentes que
atuam ou atuaram em componentes de Psicologia Educacional, os quais participaram
da entrevista individual semiestruturada. Quanto ao perfil dos entrevistados, três
possuem um tempo superior a 20 anos de docência, um possui um tempo superior a 10
anos, enquanto os outros três apresentam entre 2 a 7 anos. Além do mais, é notado que
a maioria dos entrevistados possuem de dois a três anos de atuação na UFRN,
enquanto apenas uma das participantes apresenta um tempo superior a 40 anos de
atuação docente.
Acerca das concepções de ensino e aprendizagem, cinco professores apresentaram
Concepção que estabelece indissociabilidade entre ensino e aprendizagem. As
respostas agrupadas nesta categoria mostraram concepções provenientes da teoria
histórico-cultural proposta por Vygotsky, que pode ser definida como uma teoria que tem
como finalidade o estudo da constituição do ser humano nas relações e atividades
sociais, no que diz respeito à sua consciência (CENCI; DAMIANI, 2018). Vygotsky vai
afirmar que o processo de aprendizagem que se dá na interação entre o aprendiz e o
conhecimento, sendo mediada pelos signos e instrumentos da cultura. Para explicar
isso, ele elabora o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que referese à distância estabelecida entre o Nível de Desenvolvimento Real (funções mentais já
adquiridas e consolidadas ao longo dos ciclos de desenvolvimento) e o Nível de
Desenvolvimento Potencial (funções mentais que estão em processo de
amadurecimento). Diante disso, a resposta, a seguir, estabelece uma relação entre
ensino e aprendizagem, considerando também o aluno como sujeito ativo e construtor
do conhecimento e o professor como mediador desse saber e atuante na ZDP de seu
aluno:
[...] tanto no ensino como na aprendizagem, obviamente, que no ensino a figura central
é o professor, mas ele está em relação, não se ensina a não ser se se ensinar a alguém,
né, então este alguém está em relação comigo. Então tentar ensinar algo a alguém é
pensar nele, em como esta pessoa pensa, é pensar um conjunto de ações, de fazeres
e modo de fazer em é... voltados para alguns determinados sujeitos [...] (Chanana).

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

49

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

A próxima categoria refere-se à Concepção que apresenta separação entre ensino
e aprendizagem. No trecho a seguir, a participante, ao ser questionada afirma enfatizar
os aspectos do aprender, conforme observado abaixo:
[...] eu me preocupo com os processos do aprender e... porque eu entendo a formação
de vocês como um processo de continuidade [...] mas as abordagens de ensino mesmo,
eu não trabalho não, eu só trabalho as abordagens de aprendizagem (Hortênsia).
A respeito da Concepção que apresenta ambiguidades no modo de compreender
as relações entre ensino e aprendizagem é possível constatar, na resposta do
docente, uma dificuldade ao tentar explicar os processos de ensino e aprendizagem,
havendo certa ambiguidade ao afirmar ter técnicas behavioristas ao mesmo tempo que
também coloca que ensino e aprendizagem se configuram por meio de uma relação,
mas explica essa relação utilizando elementos do behaviorismo, que se trata de uma
corrente teórica de cunho não interacionista.
[...] as técnicas que eu sigo são behavioristas, mas a minha concepção de
aprendizagem e ensino, ela permeia algumas dessas relações: eu trabalho muito com
essa concepção de que ensino e aprendizagem é uma relação, você pode aprender
sem que alguém te ensine, mas você não tem como ensinar sem que alguém aprenda,
então a palavra ensinar, ela obrigatoriamente, ela necessita de um comportamento
chamado aprendizagem, não tem como uma pessoa dizer que ela está ensinando se
ela não tiver um feedback, um retorno que possa ser considerado, chamado
aprendizagem [...] (Nardo).
Sobre os ciclos de vida, na categoria Compreende o modo como crianças,
adolescentes, jovens e adultos aprendem a partir das concepções teóricas sobre
ensino e aprendizagem, as respostas dos professores trouxeram concepções acerca
da periodização do desenvolvimento psicológico humano, salientando algumas
características e/ou especificidades que são encontradas na infância, adolescência,
juventude e vida adulta.
Ah, é mesmo, eu dei uma aula sobre isso! Que era assim... uma aula, acho que foi na
última turma, sobre os ciclos de vida, era a partir da teoria da atividade, que vai dizer
que os sujeitos são constituídos a partir da atividade que eles têm com o meio, então...
que é uma aula antes da aula de noções de personalidades, do sujeito que se constitui
nas relações sociais, então as crianças têm o tipo de relação social com o meio, tem
atividades principais, atividades das crianças de 7/8 anos a atividade principal dela é a
escolar, ela se constituir a partir da atividade escolar, a do adolescente as relações
interpessoais, do adulto o mundo do trabalho [...] (Dália).
Na resposta da docente podemos observar a noção dos ciclos de vida a partir da teoria
da atividade proposta por Leontiev, que considera a atividade como central na
constituição do pensamento e do desenvolvimento (CENCI; DAMIANE, 2018). Para a
psicologia histórico-cultural a atividade é aquela que motiva o indivíduo a agir com uma
intencionalidade de satisfazer determinada necessidade (MARTINS; ABRANTES;
FACCI, 2016). Dessa forma, é necessário que o professor compreenda o
desenvolvimento dos sujeitos com base nos ciclos de vida, considerando as atividades
principais que são dominantes em cada período, para que assim sua prática pedagógica
seja adequada às especificidades e potencialidades dos aprendizes.
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A categoria que refere-se à Compreensão de como crianças, adolescentes, jovens
e adultos aprendem como fases do desenvolvimento é exemplificada na resposta a
seguir:
[...] que eles não conseguiram diferenciar esses processos, pronto! Aí isso eu acho que
é um déficit que a gente tem na relação das metodologias cognitivas mesmos... hã... em
relação talvez até aos próprios estágios, né, porque quem trabalha mais com essa
questão mais sobre os ciclos de vida é muito mais Piaget, né, de ciclos de vidas em
termos de estágios (Nardo).
Porém, segundo Oliveira (2004), os ciclos de vida não podem ser resumidos como
estágios de desenvolvimentos com características fixas e isoladas, devendo ser
compreendidos numa perspectiva de totalidade do desenvolvimento do sujeito.
Com relação às dificuldades encontradas quanto à atuação docente será destacado,
neste estudo, a categoria: Dificuldades relacionadas à carga horária da disciplina.
Todos os docentes entrevistados mencionaram como dificuldade o fato da disciplina de
Psicologia Educacional nas licenciaturas possuir uma carga horária insuficiente para
apropriação necessária do conteúdo, sendo uma disciplina importantíssima para
formação do professor, no entanto, com uma quantidade de horas muito reduzida.
Quanto às metodologias utilizadas em sala de aula, foram estabelecidas duas
categorias: Metodologias de ensino-aprendizagem com ênfase teórico-prática;
Metodologias de ensino-aprendizagem com ênfase conceitual. Diante disso, é
possível constatar que um dos docentes entrevistados, em sua metodologia, utiliza a
aplicação de diversas atividades e provas, evidenciando recorrer a metodologias mais
focadas em conceitos e conteúdos, conforme observado no trecho a seguir:
Eu gosto de fazer trabalho, eu faço muitos trabalhos, eu passo basicamente uns dez
trabalhos ou mais, em dupla ou individual, [...] eu faço muitas e muitas e muitas provas
e muitas atividades, [...] eu gosto muito de fazer sistemas de texto em que fazem ou
resumos de textos ou trabalho em questões que direcionam a leitura também,
apresentações, eu coloco muitas apresentações [...] (Nardo).
Em contrapartida, uma das entrevistadas declarou aplicar estudos de caso, relatos,
causos, histórias, dentre outros, aproximando as suas considerações às metodologias
ativas de aprendizagem, como é possível observar a seguir:
Exposições dialogadas, estudar os textos nos referenciais originais, [...] estudos dos
textos, trazer causos (estudos de caso), histórias, relatos [...] (Chanana).
A respeito do papel da Psicologia Educacional para formação docente, a primeira
categoria analisada está relacionada com as concepções que Consideram
fundamental pois trabalha a organização do ensino e os processos de
aprendizagem e desenvolvimento, como será visto a seguir:
[...] ampliava muito pra eles a oportunidade de compreender processos de
desenvolvimento, processos de aprendizagem, processos de sociabilidade, de como as
crianças se sociabilizam e como nós, como adultos também, nos sociabilizamos, [...]
então acho que a Psicologia da Aprendizagem, a Psicologia da Educação... enfim, ela
permite muito isso, olhar pra esses processos de desenvolvimento e de aprendizagem
dentro da sala de aula, dentro da escola ou fora [...] (Rosa).
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Já a segunda categoria está relacionada com concepções que Consideram
fundamental pois trabalha os processos de humanização e de formação de
professores, como é evidenciado abaixo:
[...] ela tem um papel muito importante na formação de professores [...] porque ela trata
da questão da compressão do humano [...] um desses aspectos do humano, muito
particular, que é o psiquismo, então a psicologia educacional, ela é uma ciência que
estuda o humano a partir dos processos educacionais [...] você trabalha também a
formação do humano numa totalidade, trabalha com questões relacionadas a
personalidade, trabalha com questões relacionadas a condições de aprendizagem,
condições de desenvolvimento [...] (Jacinto).
Sobre a categoria estabelecida para a concepção que Considera fundamental, porém
não especifica precisamente qual seria o papel da Psicologia Educacional, o
participante afirma, em sua resposta, que é uma disciplina fundamental e com uma
carga horária insuficiente, no entanto, não detalha a respeito do papel da psicologia
educacional para a formação de professores.
Quanto a relação teoria e prática foram estabelecidas duas categorias. A primeira
Considera importante e trabalha a relação teórico-prática, em que as respostas
evidenciaram como sendo uma relação primordial, afirmando que os aspectos teóricos
existem para subsidiar a prática, como é relatado a seguir:
[...] essa disciplina, ela só irá fazer sentido se ela tiver integrada, se os conteúdos que
os alunos aprendem forem integrados à prática pedagógica desses alunos na sua
formação inicial e, posteriormente, na formação continuada, se não fica uma coisa muito
fragmentada [...] (Camélia).
A segunda categoria Considera importante a relação teórico-prática, todavia,
trabalha somente os aspectos teóricos. A partir da análise das respostas, foi possível
notar que os participantes achavam necessário a relação teórico-prática, entretanto, em
sua prática em sala de aula utilizavam apenas os aspectos teóricos e técnicos.
Sendo assim, os resultados apresentados levam-nos a refletir sobre o quanto as
concepções teórico-metodológicas, as experiências e trajetória docente podem
influenciar no desenvolvimento das práticas educativas dos professores formadores, as
quais serão determinantes no processo de ensino e aprendizagem.

Conclusão

O presente estudo analisou as concepções teórico-metodológicas adotadas por
docentes que atuam ou atuaram na formação de professores na UFRN, nas disciplinas
de Psicologia Educacional, bem como as suas interpretações sobre as crenças dos
licenciandos acerca dos processos de ensino-aprendizagem nos diferentes ciclos de
vida.
Com a análise dos resultados, foi possível observar que, no que se refere às
concepções de ensino e aprendizagem, grande parte dos entrevistados apresentaram
uma concepção que estabelece indissociabilidade entre ensino e aprendizagem, dessa
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forma, compreendendo estes processos como uma relação/interação entre o professor
e o aluno. Já com relação às dificuldades encontradas na atuação docente, todos os
entrevistados, em suas considerações, relataram que a carga horária da disciplina de
Psicologia Educacional é insuficiente para a apropriação necessária do conteúdo,
afirmando que a disciplina é importantíssima para a formação docente, porém possui
uma carga horária que prejudica na formação dos licenciandos.
Quanto às metodologias que são utilizadas em sala de aula pelos professores
formadores, a maioria dos participantes destacou metodologias ativas de ensinoaprendizagem, considerando o aluno como atuante ativo na construção do
conhecimento, além disso, quatro dos professores entrevistados consideraram
importante estabelecer a relação teórico-prática, afirmando que as teorias e conceitos
existem para fundamentar a realidade e prática em sala de aula.
Sendo assim, as análises das categorias demonstraram a influência que as concepções
teórico-metodológicas dos professores formadores exercem na prática pedagógica.
Também foi possível constatar o quanto a trajetória e experiência docente pode interferir
na formação das concepções acerca dos processos de ensino e aprendizagem, ciclos
de vida, papel da psicologia educacional, relação teoria e prática, bem como em sua
prática docente, isto é, em suas metodologias utilizadas em sala de aula, dessa forma,
influenciando sobremaneira no aprendizado e construções das concepções dos
estudantes.
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TÍTULO: A linguagem na escola: o espaço de fala das crianças no Ensino Fundamental
Resumo
Este estudo tem como objetivo refletir sobre os espaços/tempos de fala oportunizados
no contexto escolar para crianças do Ensino Fundamental I. Desse modo, buscamos
entender o sentido do ser e estar dessas crianças na escola, por meio da escuta das
crianças, dando atenção à todas as interações que acontecem nesse ambiente. A ideia
de construir esse trabalho partiu do projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, que acontece no NEI –
CAp/UFRN, no qual buscamos compreender os sentidos atribuídos pelas crianças sobre
o ser e o estar nesse contexto escolar. Para a construção desse estudo, partimos da
concepção de que a criança é um ser histórico, social e, por isso, cultural – de forma
dialética –, que é considerada, inteiramente, como um sujeito ativo da sociedade, que
ouve, mas que também deve ser ouvida. Para melhor compreendermos a temática em
questão, realizamos estudos teórico-metodológicos e observações com registros em
diário de campo.
Palavras-chave: Crianças. Espaços de fala. Ensino Fundamental.
TITLE: LANGUAGE IN SCHOOL: CHILDREN’S SPEAKING SPACE IN ELEMENTARY
SCHOOL
Abstract
This study to reflect on the spaces / times of speech provided in the school context for
elementary school children. we seek to understand the sense of being and being of these
children in school, by listening to children, paying attention to all interactions that happen
in this environment. The idea of building this work came from the research project “Being
and Being in Early Childhood Education and Elementary School: what do children say?”,
Which takes place at NEI - CAp / UFRN, in which we seek to understand the meanings
attributed by children about being and being in this school context. For the construction
of this study, we start from the conception that the child is a historical, social and,
therefore, cultural being, who is considered entirely as an active subject of society, who
listens but must also be heard. In order to better understand the subject in question, we
conducted theoretical-methodological studies and observations with study record.
Keywords: Children’s. Speaking space. Elementary school.
Introdução
Historicamente, a criança como sujeito de estudo do campo das ciências, surgiu
somente a partir do século XX. Nesse período, são discutidas as suas necessidades, os
seus aspectos e, o seu desenvolvimento, bem como conhecimentos de criança e
infância. Dessa maneira, sendo reconhecidas como sujeitos, as crianças, por sua vez,
se caracterizam como históricas e sociais, que de acordo com Kramer (2006, p. 15), são
“[...] marcadas, portanto, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas”.
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Com isso, as crianças passam a ser vistas e entendidas como capazes, cheias de
saberes e, também, de direitos. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil – RCNEI (1998, p. 21), “A concepção de criança é uma noção
historicamente construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos
[...]”, ou seja, as crianças são entendidas no seu contexto, no seu histórico e, dessa
forma, se torna inconsistente o modo como olhamos para as crianças, se não dermos
atenção para o seu social, para o contexto em que elas estão inseridas. Nessa
perspectiva, o conhecimento que as crianças possuem – e que ainda possuirá – são
construídos e, por isso constituídos por meio da cultura, das relações que a criança tem
com o outro e com o meio em que está inserida, e através das múltiplas linguagens
utilizadas por ela. Segundo Fontana e Cruz (1997, p. 45), “Ao agir sobre o meio, o
indivíduo incorpora a si elementos que pertencem ao meio”. Dessa forma, esse meio
em que a criança está imersa, é carregado de aprendizados, culturas e fatos que
permitem a construção do seu próprio ser. Nesse sentido, a linguagem da criança na
sociedade e, principalmente, no contexto escolar, se torna cada vez mais necessária,
pelo fato de ser uma forma de expressão do seu ser, sendo – muitas vezes – a forma
de expressão mais utilizada por ela. Segundo Palangana (1995, p. 25), a linguagem “[...]
intervém na formação e no funcionamento de todos os processos psíquicos. Mas é em
relação ao pensamento que suas implicações são fundamentais e decisivas. Ela está
intimamente ligada ao pensamento”. Com isso, fica evidente que a linguagem exige uma
organização do pensamento, na qual somente se torna expressiva quando está
relacionada de forma recíproca com o cognitivo, em que, dessa maneira, torna-se capaz
de associar todas as interações que acontecem em seu contexto social, no qual o sujeito
está, intrinsecamente, envolvido. A linguagem não existiu sempre, foi se produzindo na
história dos homens a partir das necessidades que foram emergindo nas relações
sociais em sua vida concreta. A linguagem é, portanto, fundadora de uma nova relação
do homem consigo mesmo e com o mundo, sendo o elemento constituidor do psiquismo
humano. Conforme Luria (1986, p. 80), “o desenvolvimento mental através da aquisição
da experiência humano-social por meio da linguagem é a maior conquista do gênero
humano”. Em relação a esse processo de construção do conhecimento, o RCNEI (1998,
p. 21), vem afirmar que “[...] as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e
exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo
que buscam desvendar”, isto é, elas se desenvolvem por meio de outros, mas dá um
sentido próprio aos diversos acontecimentos, objetos e/ou vivências que as rodeiam.
Portanto, esse estudo tem como objetivo refletir sobre os espaços de fala oportunizados
no contexto escolar para crianças do Ensino Fundamental I, no qual buscamos entender
o sentido do ser e estar dessas crianças no NEI – CAp/UFRN, dando atenção à todas
as interações que acontecem nesse ambiente, sendo elas entre: crianças-crianças,
crianças-adultos e crianças-meio. Dessa forma, com base no discutido, construímos as
seguintes questões norteadoras para esse estudo: quais os espaços de fala que são
oportunizados às crianças na escola? Em que momentos esse espaço é dado? Como
as crianças se expressam?
Metodologia
O interesse em pesquisar os espaços de fala que são oportunizados para as crianças
no contexto do Ensino Fundamental, surgiu dos percursos de estudos e/ou reflexões,
bem como de vivências possibilitadas no projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, realizado no Núcleo de
Educação da Infância, Colégio de Aplicação de Educação Infantil e de Ensino
Fundamental I da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o NEI CAp/UFRN, – Lócus dessa pesquisa. Em nossos estudos, a ênfase estava em torno do
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ouvir e respeitar o que as crianças dizem, para então, entender o que significa – para
essas crianças – esse ser e estar no NEI - CAp/UFRN, levando em consideração a
organização do espaço, a turma que essa criança está – da Educação Infantil ou do
Ensino Fundamental –, bem como as diversas interações que acontecem nesse
ambiente. E, portanto, surgiu o interesse de investigar os espaços de fala na escola que
são oportunizados para essas crianças. O aporte metodológico fundamental no qual nos
ancoramos são as proposições da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, segundo
as quais é possível conceber o aprendiz como um ser “inter-ativo” que se constitui nas
interações vivenciadas no meio social, mediante a apropriação de práticas da cultura,
mediado pelos outros e pela linguagem, compreendida como atividade constitutiva do
psiquismo humano (VYGOTSKY, 2011). Por se tratar de uma pesquisa em que o estudo
está em torno de entender esses espaços, tendo por base o contexto do Ensino
Fundamental, compreendemos que essa pesquisa tem uma natureza qualitativa, pois
tem como foco o processo de estudo e os significados que são evidenciados durante
esse percurso, o que vai além do quantitativo de dados, já que traz uma perspectiva
mais descritiva. Nossa pesquisa considera, principalmente o que nos traz Silva, Barbosa
e Kramer (2008, p. 81), no sentido de entender que “[...] por trás do dado, há sempre
um rosto, um corpo, um sujeito”. Além disso, nosso estudo se pauta nos princípios
propostos por Vigotsky (2007), em que se é discutido a abordagem histórico-cultural,
considerando importante as múltiplas relações e como essas afetam a construção do
estudo e, por Bakhtin (2003, 2009), no que diz respeito à importância das pesquisas em
ciências humanas. Portanto, buscamos compreender as vozes investigadas por meio
do contexto em que elas estão inseridas, entendendo-as como capazes e expressivas,
dando importância ao que a criança vê e ao que ela entende. Dessa forma, o lócus
desse estudo é o NEI – CAp/UFRN, considerando as crianças do Ensino Fundamental
da instituição. Como procedimentos de produção, realizamos observações da rotina das
crianças no espaço escolar – tanto dos momentos em sala de aula, quanto dos
momentos que são possibilitados fora dela – com registros em diário de campo e
estudos bibliográficos sobre as temáticas relacionadas ao objeto de estudo do projeto,
os quais possibilitaram reflexões teórico-metodológicas.
Resultados e Discussões
A necessidade de se ter no contexto escolar oportunidades de fala para as crianças, se
tornou muito evidente – nas observações e nos estudos –, tendo em vista que os
espaços de fala acrescentam no processo de ensino-aprendizagem. Em relação a isso,
Kramer (2006, p. 16), nos diz que: “As crianças produzem cultura e são produzidas na
cultura em que se inserem (em seu espaço) e que lhes é contemporânea (de seu
tempo)”, desse modo, a partir do momento que a criança, enquanto sujeito interativo,
participa das ações que acontecem em seu meio, em que elas utilizam as suas variadas
formas de se expressar, ela está transformando e sendo transformada naquele espaço
e/ou naquelas relações de forma dialética. Em conformidade, a Base Nacional Comum
curricular – BNCC (2017, p. 38), compreende a criança como um “[...] ser que observa,
questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas
interações com o mundo físico e social [...]”, nessa perspectiva, reafirmasse a ideia de
criança como produtora de cultura, portanto de, conhecimentos. E ainda, o documento
do Ensino Fundamental de Nove Anos (2007, p. 8), concebe em seus textos que A
criança de seis anos de idade que passa a fazer parte desse nível de ensino não poderá
ser vista como um sujeito a quem faltam conteúdos da educação infantil ou um sujeito
que será preparado, nesse primeiro ano, para os anos seguintes do ensino fundamental.
Reafirmamos que essa criança está no ensino obrigatório e, portanto, precisa ser
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atendida em todos os objetivos legais e pedagógicos estabelecidos para essa etapa de
ensino. (BRASIL, 2007, p. 8). Dessa forma, mais uma vez, é reconhecida a concepção
de criança enquanto sujeito de direitos, histórica e capaz. Tomando por base as
observações realizadas durante o percurso de estudo no projeto de pesquisa,
consideramos importante abordar sobre parte da rotina das crianças no NEI –
CAp/UFRN, que consideramos mais significativas para compreender quais são os
espaços/tempos de fala que são oportunizados nesse ambiente. Com isso, destacamos
que em meio as observações, percebemos que a rotina influência nos espaços de fala
que são dados às crianças, esses serão descritos a seguir. A rotina no NEI – CAp/UFRN,
se inicia pela roda inicial. Essa roda, pode ser uma roda de novidades, de relatos sobre
o final de semana, de retomada de estudos, de combinados, entre outros. Nas
observações, percebemos o quanto a roda inicial contribui no processo de ensinoaprendizagem, e como são oportunizados distintos espaços de fala para as crianças.
Nesse momento inicial, todas as crianças são convidadas a falar, no entanto, respeitase o tempo, os espaços e o querer delas (se elas querem ou não falar naquele
momento). Com relação a esse relato, Corsino (2006, p. 57), nos mostra que “É na
singularidade e não na padronização de comportamentos e ações que cada sujeito, nas
suas interações com o mundo sociocultural e natural, vai tecendo os seus
conhecimentos”, desse modo, percebemos o quanto as particularidades das crianças
são compreendidas pelos professores dessa instituição. Após a roda inicial, tem o
momento da atividade, na qual os professores a explicam antes de iniciar, ouvindo e
dando retorno às dúvidas que surgem. Esse momento não se torna algo monótono, pois
as crianças podem se relacionar com outras, uma ajuda a outra nesse processo de
aprendizagem. Nessa perspectiva, mais uma vez, mostra-se que os espaços de fala
estão abertos, que são evidenciados nas interações que acontece nesse meio escolar,
pois essas interações possibilitam à criança criar, recriar, transformar as situações que
acontecem ao seu redor, uma vez que ela é “[...] constituída na cultura e também é
produtora de cultura” (CORSINO, 2006, p. 62). As crianças possuem vários espaços
para brincar, é nesse momento em que elas mais se relacionam entre si – criançascrianças. As relações que acontecem nesses momentos de brincadeiras são muito
interessantes, talvez por ser um momento mais livre, um momento em que elas podem
brincar do que quiser. Segundo Borba (2006, p. 36), “[...] a brincadeira não é algo já
dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar, desde cedo, nas relações
que os sujeitos estabelecem com os outros e com a cultura”, é, portanto, nesses
momentos que as crianças se expressam mais, seja pelo uso da fala – oralidade, da
brincadeira e/ou dos gestos, elas utilizam de todos os símbolos que já conhecem.
Evidenciamos ainda, que as crianças são autônomas, críticas e contribuintes no
processo de aprendizado. Elas, escolhem, por exemplo, o que querem estudar,
delimitando, dessa forma, um tema de pesquisa, esse possibilita o aprendizado de
distintos conhecimentos, bem como a participação ativa dessas crianças. É, portanto,
uma metodologia de ensino facilitadora na trajetória de construção dos conhecimentos.
Esse tema de pesquisa, surge a partir das curiosidades e interesses das crianças, na
qual elas trazem suas experiências e vivências para compartilhar com o grupo, e ainda,
é ampliado pelas questões/problemas que surgem durante todo o desenvolvimento do
tema de pesquisa. Isto posto, é importante ressaltar que, esse tema de pesquisa não se
limita a somente englobar conhecimentos sobre determinados assuntos, mas em fazer
com que esses conhecimentos sejam construídos juntamente com as crianças,
valorizando as suas interações e contribuições, de modo, que esses conhecimentos
façam sentido para as crianças (RÊGO, 1999). Com isso, essa metodologia de ensino
– tema de pesquisa, oportuniza vários espaços de fala, uma vez que se tem como
norteadoras as questões: “o que sabemos? O que queremos saber? O que
aprendemos?”, que possibilitam e dão abertura para distintos momentos de fala dessas
crianças. A partir do que observamos e dos estudos e reflexões realizadas no projeto
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de pesquisa, compreendemos que a escola deve estar aberta para a participação das
crianças, de modo que elas sejam as protagonistas nas relações de ensinoaprendizagem.
Conclusão
Durante o percurso de observações, compreendemos a importância dos espaços de
fala para as crianças, pelo fato deles possibilitarem a organização dos pensamentos das
crianças, bem como da construção dos seus próprios significados e sentidos, esses,
muitas vezes, desenvolvidos com o auxílio da mediação do professor e das relações
com o meio e com o outro. Nesse sentido, as interações auxiliam no desenvolvimento
de aspectos cognitivos, afetivos, sociais, no qual as crianças fazem uso de distintas
linguagens para se expressar. Ainda, destacamos que os espaços de fala oportunizados
para as crianças dão sentido ao ser e estar delas no NEI – CAp/UFRN, uma vez que, é
desse modo, que elas expressam suas opiniões, que contribuem com os assuntos
estudados e que socializam com os demais. Desse modo, a criança é sempre convidada
a participar dos momentos da rotina, havendo um constante movimento de trocas de
saberes – entre crianças-crianças e crianças-adultos –, de forma, que sua participação
não é algo imposto pelo professor, ou seja, a criança é respeitada no seu direito de
escolha. Dessa forma, observamos que o NEI – CAp/UFRN possibilita às crianças
muitos espaços de fala, esses, oportunizados em diversos momentos da rotina na
escola, em que as crianças utilizam suas múltiplas linguagens para se expressar,
fazendo como uso maior, a sua verbalização/oralidade. A participação nos estudos do
projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que
dizem as crianças?”, trouxe muitos aprendizados, os quais envolveram: conhecimentos
em torno das crianças, da escola e das interações que acontecem nela; conhecimentos
teóricos, que trouxeram reflexões que contribuíram para as discussões nas aulas do
curso de Pedagogia; contribuiu no processo de construção de conhecimentos, o que
possibilitou a minha formação como pesquisadora de Iniciação Científica. Destaco,
portanto, que a Iniciação Científica traz aportes teóricos e experiências/vivências
significativas para a formação de graduandos.
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TÍTULO: Práticas pedagógicas do professor de História na Educação Básica
Resumo
Esse trabalho tem como horizonte o ensino de História e faz relação com a formação
docente inicial de Pedagogos com atenção específica as suas percepções sobre a
História e seu ensino e ao processo de apropriação de conhecimentos históricos
vivenciados no curso de graduação. Para tanto, utilizamos pesquisa bibliográfica e
documental, especificamente o projeto político pedagógico do curso e registros escritos
de graduandos do curso de Pedagogia a distância da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, acerca de seus princípios e percepções sobre o tema. A abordagem
utilizada foi da pesquisa qualitativa em educação. Analisamos as percepções dos
licenciandos com base nas categorias: História como memorização, dissociação entre
presente e passado, ensino inadequado para crianças, ensino contextualizado, aluno
como sujeito do processo, novas metodologias de ensino e aluno como cidadão.
Concluímos pela importância da apropriação de conhecimentos específicos de teoria e
de metodologia de grandes áreas como a História para a formação docente do
Pedagogo.
Palavras-chave: Ensino de História, Educação a distância, Formação de professor.
TITLE: Practices of the History Teacher in Basic Education
Abstract
This work has as horizon the teaching of History and is related to the initial teacher
education of Pedagogues with specific attention their perceptions about History and its
teaching and the process of appropriation of historical knowledge experienced in the
undergraduate course. To this end, we used bibliographic and documentary research,
specifically the political pedagogical project of the course and written records of
undergraduate students of the distance learning course at the Federal University of Rio
Grande do Norte, about their principles and perceptions about the subject. The approach
used was qualitative research in education. We analyzed the perceptions of
undergraduates based on the following categories: History as memorization, dissociation
between present and past, inadequate teaching for children, contextualized teaching,
student as subject of the process, new teaching methodologies and student as citizen.
We conclude by the importance of the appropriation of specific knowledge of theory and
methodology of large areas such as History for the teacher education of the Pedagogue.
Keywords: History teaching, Distance education, Teacher training.
Introdução
Ensinar História na Educação Básica envolve diferentes variáveis, o que torna a prática
complexa até mesmo para os especialistas de formação. As condições tornam-se ainda
mais densas quando se trata do pedagogo no exercício da prática docente em História
para os anos iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo. Dessa forma é que,
dedicamo-nos a investigar sobre percepções de futuros pedagogos acerca da História
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e seu ensino e sobre o processo de formação docente inicial. Os sujeitos participantes
da pesquisa foram graduandos do curso de Pedagogia, modalidade a distância, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). De modo mais específico,
discorremos sobre a relação entre ensino de História e formação de professores para
atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e analisamos
as percepções de tais graduandos sobre a História e seu ensino e acerca da disciplina
acadêmica “Ensino de História” ministrada no 7º período letivo do curso.
Acompanhando as mudanças pelas quais passa a Educação no país nas últimas
décadas e na busca pela ampliação do acesso ao ensino superior, inclusive, àqueles
que se encontravam distantes dos campi da Universidade, foi criada, na UFRN, em
2003, a Secretária de Educação à Distância (UFRN, 2010, p.7). A criação do curso de
Pedagogia a Distância na UFRN situa-se nesse contexto. O curso de Pedagogia a
distância tem carga horária total de 3200 horas distribuídas em quatro anos de curso,
sendo: 2700 horas de disciplinas e atividades curriculares de conteúdos de natureza
científico-cultural e teórico-prática; 300 horas de estágio supervisionado em
conformidade com as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia; e, 200 horas
de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais desenvolvidas a partir de diferentes
formatos e ao longo do curso independente das atividades curriculares obrigatórias
(UFRN, 2010, p.16-17).
Entre as competências e habilidades que os futuros pedagogos deverão ter
desenvolvido destacamos a de: “Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
Naturais, História e Geografia, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases
de desenvolvimento humano e condições objetivas de vida, na educação infantil e nos
anos inicias do ensino fundamental” (UFRN, 2010, p. 14). Essa competência é
reveladora da necessidade de estudos específicos relativos a grandes áreas. Nesse
sentido, a presente pesquisa mostra-se relevante a fim de perceber o alcance formativo
com atenção ao domínio de conhecimentos relativos a práticas pedagógicas em
História.
Metodologia
Debruçamo-nos sobre a relação entre ensino de História e formação de professores
para atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e
analisamos as percepções de graduandos em Pedagogia sobre o tema. Para tanto
partimos de pesquisa bibliográfica e pautamo-nos da abordagem da pesquisa qualitativa
em educação (FAZENDA, 2009; 2010) com análise de documentos, sendo esses
registros escritos dos alunos de uma turma específica da disciplina “Ensino de História”
do ano de 2018. Feita a leitura da produção dos alunos acerca de suas percepções,
procedemos à categorização dos dados da pesquisa. Dessa forma, definimos as
seguintes categorias de análise: História como memorização; dissociação entre
presente e passado; ensino de História inadequado para crianças; ensino
contextualizado, aluno como sujeito do processo histórico; novas metodologias de
ensino de História para crianças
As questões discursivas propostas aos alunos foram: “Qual a minha concepção de
História e seu ensino antes de iniciar a disciplina Ensino de História em fevereiro de
2018”?; “Qual a minha concepção de História e seu ensino, hoje, ao final da disciplina
“Ensino de História” em junho de 2018?”; e, “Imagine-se na condição de docente. Diante
de você, está uma criança de 08 anos a qual lhe pergunta: Professor(a): para que temos
de estudar História? Responda de forma contextualizada”.
A primeira e a segunda questões apresentam um caráter auto avaliativo e que
demandam a reflexão do licenciando sobre a sua apreensão do conhecimento. Ao
considerar a sua percepção antes e depois da disciplina, tem a possibilidade de avaliar
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seu aproveitamento. Essas duas questões são fundamentais para análise das
percepções dos alunos, e sobre possíveis mudanças e continuidades. A terceira
questão permite-nos a avaliação da apropriação dos conceitos aprendidos na disciplina
e aplicação desses, já que a resolução da situação problema demandava que o
licenciando se colocasse como um professor que precisava explicar para um aluno de
oito anos o motivo de se estudar História.
A resposta ao questionamento demandava que o professorando não só tivesse o
conhecimento sobre as abordagens que poderiam ser utilizadas, mas que soubesse
trabalhar o tema em questão de modo adequado à faixa etária do aluno. Assim, seria
possível verificarmos a apropriação dos conceitos aprendidos pelos licenciandos na
disciplina “Ensino de História” e a aplicação deles na atividade simulada realizada no
final do semestre letivo na Universidade. O princípio básico da educação a distância é
a existência da mediação, via tecnologias digitais, entre professor e aluno, estando esse
último distante espacialmente do primeiro e ciente que terá de aprender de forma
independente, tendo no professor uma figura de orientação para aprendizagem
autônoma.Assim foi que na disciplina “Ensino de História”, semestre 2018.1, foram
utilizados os seguintes recursos: livros digitalizados, artigos de periódicos acadêmicos,
vídeos disponíveis na internet e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem,
slides com textos e atividades e fóruns de discussão abertos na plataforma moodle
permanentemente e correspondentes às temáticas das aulas semanais. Mas a
participação dos alunos nas atividades e discussões dos fóruns pode ser considerada
diminuta e consideravelmente, problemática, considerando-se tratar de uma turma de
re-oferta.
A turma contava, inicialmente com 21 alunos matriculados sendo que destes quatro
trancaram, outros quatro nunca sequer acessaram o ambiente da disciplina na
plataforma, ou seja, nunca participaram de qualquer atividade, obtendo mais uma vez a
reprovação. O pequeno quantitativo de alunos é característica de turmas de re-oferta,
aquelas cujos alunos já foram reprovados ou abandonaram o componente curricular.
Apesar dessa condição, a turma caracterizava-se como sendo uma turma de
profissionais. Ou seja, tratava-se de uma turma de pessoas já formadas em outras áreas
e com experiência profissional. Isso nos chama muito a atenção, pois nos leva a
questionar sobre qual o tipo de conhecimento histórico esses adultos receberam ou
tiveram acesso em sua Educação Básica a ponto de expressarem percepções tão
limitantes para a História e o seu ensino.
Resultados e Discussões

Desde o Império, o ensino de História esteve presente, de alguma forma, em currículos
escolares. Sua trajetória mostra sua passagem em constantes discussões sobre
conteúdos e métodos (BRASIL, 1997). Atualmente, as práticas pedagógicas sobre a
história ensinada permeiam toda a Educação Básica. E como se configura a formação
docente, sobretudo nos que se refere aos professores com atuação nos anos iniciais do
Ensino Fundamental? Essa formação, antes ocorrida nas escolas normais, passou a ser
feita nos cursos de ensino superior e exigida como requisito para investidura no cargo
de docente, somente, na segunda metade do século XX e coincidiu com a luta docente
para o retorno da História e da Geografia aos currículos escolares, inclusive, para os,
conhecidos, após Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, como anos
iniciais do Ensino Fundamental. A partir da década de 1990, portanto, os currículos
escolares passaram a incorporar conteúdos de História já a partir da educação infantil
e dos primeiros anos do Ensino Fundamental, em respeito à Constituição de 1998, à
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LDB de 1996, e aos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, além de diferentes
Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas nas últimas duas décadas.
Desde os anos 2000, o Ministério da Educação exige que as disciplinas de História e
Geografia tenham livros didáticos distintos, para que sejam aproveitadas as
especificidades dessas disciplinas. Para Fonseca (2009) existia uma desvalorização
social, política e pedagógica da História como conhecimento escolar e disciplina
formativa nas concepções pedagógicas e de alfabetização dominantes e no próprio
perfil dos livros didáticos.A formação dos docentes com atuação nos anos iniciais da
escolarização, no Brasil, seguiu trajetória complexa e é, ainda no século XXI, alvo de
discussões entre aqueles que defendem a formação em ensino superior e aqueles que
apregoam a necessidade de formação, apenas, em nível médio. O que não podemos
negar é a existência de políticas públicas atuais tanto para o ensino escolar quanto para
a formação de professores que atuarão nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Formar-se professor na licenciatura em Pedagogia requer o domínio, entre outros
aspectos, das políticas públicas inerentes a sua formação e à grande diversidade de
áreas com as quais o futuro Pedagogo deverá lidar, a exemplo, dos já citados PCN de
História ou Diretrizes de variados enfoques. Em se tratando de curso a distância, tornase, ainda, necessário o domínio acerca de novas tecnologias da informação e
comunicação e demonstração de autonomia discente.
Ao analisarmos os 16 fóruns semanais de discussão ocorridos na plataforma moodle
do curso, percebemos o trabalho com conceitos próprios da ciência História bem como
com conteúdos específicos do ensino associado aos anos iniciais do Ensino
Fundamental, como: importância da História local, discussões sobre livro didático, uso
de fontes no ensino, o tratamento da história do Brasil, a avaliação do processo de
aprendizagem em História. As semelhanças em muitas das respostas dos licenciandos
sobre o que é História e sobre como ensinar História, permitiram-nos estabelecer
categorias tanto para o “antes de cursar a disciplina” como para “o pós-disciplina Ensino
de História”. Para o antes, trabalhamos com três categorias: 1) História como
memorização; 2) dissociação entre presente e passado; 3) ensino de História
inadequado para crianças. Para o pós-disciplina, trabalhamos com quatro categorias: 1)
ensino contextualizado; 2) aluno como sujeito do processo histórico; 3) novas
metodologias de ensino de História para crianças; 4) aluno como cidadão.
Na primeira semana do semestre letivo, ao serem questionados sobre o que entendiam
a respeito da História e seu ensino, ganhou corpo a prática da memorização. Nos
discursos dos licenciados, antes de cursarem a disciplina “Ensino de História”, a
limitação da visão sobre a História era enfática. A História como memorização, diz
respeito à percepção de ensino marcada pela linearidade temporal e o ensino limitado
aos processos decorativos A percepção de S.D.O. é significativa nesse aspecto:
”Entendia que ensinar História era apresentar aos alunos o percurso histórico-social do
país e do mundo”. (Licenciando S.D.O, 2018).
Esse tipo de percepção remete-nos à metodologia de um ensino considerado
tradicional, pautado em princípios de orientação positivista, do qual estavam afastadas
a interpretação e a análise dos acontecimentos históricos e, logo, dos processos
escolares. Logo, “decorar os assuntos para fazer as provas” (Licenciando M.D.C, 2018)
era a consequência das práticas pedagógicas existentes em sala de aula de História.
De acordo com o cientificismo positivista, o conhecimento é concebido nas suas
relações de causas e consequências. Uma decorrência disso para o ensino escolar é o
distanciamento daquilo que se estuda com aquilo que se vive na realidade cotidiana. O
aluno não é levado a se sentir sujeito e partícipe do processo histórico, e não amadurece

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

64

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

as suas percepções temporais, algo que precisa ser desenvolvidos nos primeiros anos
do processo de escolarização.
Antes de iniciar os estudos sobre a História e seu ensino no curso de Pedagogia, os
licenciandos demonstraram, também, a percepção da História como algo marcado pela
dissociação entre presente e passado, cujo resultado formativo mais imediato é o da
descontextualizado da História. O aluno aprende de maneira fragmentada sem
relacionar o aprendizado com a sua realidade atual.Os licenciandos consideravam o
ensino de História para crianças como algo limitado, ao não compreenderem as
diferentes possibilidades de ensino para tal público. O desconhecimento de que o ensino
de História deve estar presente desde os primeiros anos de escolaridade, levam ao
danoso engano que este está restrito ao ensino fundamental anos finais e ensino médio.
A base dessa percepção está na errônea consideração de que a História é uma ciência
muito complexa para crianças menores. R.L.B. deixa clara essa percepção ao declarar
que inicialmente acreditava que o ensino de História no Fundamental I só era possível
através do método positivista.
Os PCN para o ensino de História (BRASIL, 1997) deixam clara a perspectiva de
estudo da História que toma como base a importância do papel de todos como sujeitos
históricos. Desse modo, as crianças não podem ser excluídas desse processo, pois
inseridas dentro da dinamicidade do ensino aprendizagem, serão capazes de se
reconhecerem como sujeitos. Para tanto, os licenciandos mostram que precisam rever
seus conhecimentos sobre a área História. O professorando I.H.S., por exemplo, declara
que antes da disciplina não sabia da importância de ensinar História na Educação
Infantil.
Devemos refletir sobre a fragmentação que atinge o ensino de História para crianças
e seus prejuízos para o processo de aprendizagem que interferem na formação e
informação dos sujeitos, limitando a sua apropriação de conhecimentos e a sua
capacidade de reflexão crítica.. Nesse cenário ganha ainda mais relevo a importância
de que o docente possua uma base sólida acerca das metodologias de ensino e os
benefícios para o aprendizado de todos os envolvidos com o processo de ensino. Para
o pedagogo e sua atuação polivalente, ou seja, atender a demanda de disciplinas
variadas para os anos iniciais, compreender o ensino de História como parte das suas
atribuições como educador é fundamental, considerando-se, inclusive, a sua atuação
em diferentes segmentos da educação básica. O professorando A.C.P. percebe em
tempo a limitação da sua percepção ao pensar no ensino de História para crianças:
“Tinha outra visão, em todos os sentidos, pois acreditava só seria professora de história
dos alunos do ensino fundamental II e médio, não pensei que poderíamos ensinar em
todas as modalidades de ensino” (Licenciando A.C.P, 2018).
O desconhecimento da criança como ser pensante e capaz de entender a História e
construí-la, pode trazer consequências prejudiciais para sua formação humana, social,
política e cidadã. Como bem salienta Fonseca (2010, p. 91), o estudo da História é
fundamental desde o início do processo de escolarização, “para que o indivíduo possa
se conhecer, conhecer os grupos e perceber a diversidade, possibilitando comparações
entre grupos e sociedades nos diversos tempos e espaços”.Os licenciandos em
Pedagogia a distância da UFRN, ano 2018, apresentavam, em seus pronunciamentos
prévios ao ingresso na disciplina “Ensino de História”, a falta de entendimento de que
um ensino contextualizado e voltado para crianças era possível. Como é evidenciado
no posicionamento de T.B.L : [...] Confesso que me intrigava como seriam postas as
práticas de ensino da história aos alunos iniciais...entendendo as limitações e as novas
demandas da sala de aula.” (Licenciando T.B.L, 2018).
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Houve licenciandos que sinalizaram para uma falta de compreensão acerca da relação
entre História e didática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Mesmo admitindo
que essa percepção baseava-se em algo superficial, não conseguia avançar na
compreensão do que seria possível tendo em vista o trabalho com crianças. K.T.S.
deixa-nos isso bem claro, ao declarar que inicialmente tinha uma visão superficial da
relação de História e didática.
Após cursar a disciplina “Ensino de História” e ao serem questionados, em julho de
2018, sobre suas percepções relativas à História e seu ensino, as visões apresentaram
mudanças significativas. As respostas do pós-disciplina mostraram, por exemplo, que a
visão limitada do ensino para os anos iniciais deu espaço para uma nova perspectiva
de um ensino contextualizado e voltado para a formação crítica do cidadão com o aluno
sendo considerado como sujeito do processo E.M.M. foi bem claro ao declarar que o
conhecimento só se dá quando o aluno se percebe como sujeito inserido num com
contexto histórico.
O ensino contextualizado refere-se à mudança de percepção da História como
disciplina restrita aos fatos passados e tendo a memorização como habilidade básica a
ser desenvolvida para uma perspectiva de que a essência do seu ensino está em fazer
com que o aluno entenda-se como parte do processo histórico e que a realidade vivida
por ele o ajuda a ler o mundo. O professorando S.D.O, afirma que as leituras e
discussões oportunizadas pela disciplina ampliaram a sua concepção de ensino,
permitindo fazer relação entre o presente e passado como também a construção da
identidade.
Após cursar a disciplina “Ensino de História”, aparece a percepção com mais clareza
da relação de métodos de ensino com a História. O que, anteriormente, aparecia
colocado como algo intransponível, considerando a História como uma área de
conhecimento isolada, deu lugar à percepção da necessidade de organizar aulas e a
administrar o tempo como também pensar as formas de ensino para dentro e além da
aula. Sobre esses aspectos, R.L.B. (2018), esclarece-nos que observa que o método
positivista apesar de ser uma prática muito comum deve ser combatido para dar lugar
ao aluno como parte do processo.
A História como imprescindível para a formação dos alunos dos anos iniciais é um
reconhecimento primordial para os futuros professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Os licenciandos apresentam em seus discursos a compreensão dessa
necessidade, sintetizadas em expressões como, “alunos como sujeitos históricos”,
“sentir parte do processo”, “sujeito produtor” e “sujeito inserido”. O registro de G.O.C. é
revelador disso: “História e seu ensino possui fundamental importância para que cada
um possa se reconhecer como sujeito histórico. Além disso, é partindo do passado que
chegamos ao presente.” (Licenciando G.O.C., 20 A História ensinada precisa levar em
consideração a dialogicidade do processo educativo, no qual professores e alunos
aprendem junto. Esse tipo de processo educativo problematizador configura-se como,
“esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo,
superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador
“bancário”, supera também a falsa consciência do mundo” (FREIRE, 1995, p.67)
As novas metodologias de ensino estão diretamente relacionadas à necessidade de
valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e a sua relação tanto com a
realidade atual quanto com os fatos passados. Isso tendo em vista a superação de um
ensino mecânico e esquemático. Portanto, faz-se necessário que novas metodologias
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sejam adotadas no ensino de História para crianças com o objetivo de tornar as aulas
mais dinâmicas e significativas diante do contexto atual em que os alunos estão
inseridos (SIQUEIRA; QUIRINO, 2012, p. 20). O licenciando T.B.L reconhece essa
importância ao perceber que as metodologias propostas na disciplina são capazes de
oferecer dinamismo no Ensino de História.
Entre as diferentes perspectivas da História, a Nova História é a mais recente delas.
Segundo Hipólide (2009) sua essência é caracterizada pela utilização de métodos de
análise que investigam a maneira de pensar e de agir do homem, o que é uma
contraposição ao positivismo. O entendimento da História como uma ciência narrativa é
superado por essa nova metodologia, também como, o modo de refletir e de ensinar.
Nos discursos dos licenciandos, verificamos esse entendimento quando pensam sobre
o ensinar História para crianças, a partir dos conhecimentos adquiridos na disciplina
“Ensino de História”.
O olhar diferenciado sobre a Educação Infantil e o ensino de História é um dos pontos
de grande importância. Ao consideramos que o educar e o cuidar são processos que
não podem ser dissociados (CRAIDY; KAERCHER, 2001) entendemos que mesmo não
existindo para a Educação Infantil a disciplina História, é de responsabilidade do
professor contribuir para que as atividades proporcionem à criança, desde a mais tenra
idade, que ela é um ser histórico. Essa foi uma das conclusões de I.H.S. ao cursar a
disciplina “Ensino de História” em seu curso de Pedagogia a distância na UFRN:
Com a disciplina Ensino de História minha visão mudou em relação ao ensino na
Educação Infantil. Percebi e despertei que há diferentes possibilidades de se trabalhar
história, desde as primeiras séries em que a criança chega na escola.[...] (Licenciando
I.H.S, 2018).
É possível desde os primeiros anos de escolaridade investir esforços para que a
criança possa, de acordo com a sua realidade, entender que ela é única em um todo
que é diverso. O aluno não é mais limitado a estudar fatos distantes, a história não é
mais apenas os grandes atos heroicos e políticos é antes de tudo um encontro de
identidade. Isso porque, a cultura escolar produziu, ainda no âmbito do ensino de
História, diferentes momentos históricos, que foram da exaltação dos ‘grandes heróis’ à
representação dos estudantes como sujeito histórico. (SCHIMIT, 2011, p. 13).
A turma de “Ensino de História” modalidade a distância, ano 2018, mesmo diante de
uma reduzida participação nas discussões via plataforma digital, a qual ocorria,
sobretudo, quando da insistência da docente responsável pela disciplina, demostra
avanços do processo formativo. Isso demonstra que a formação docente representa
papel fundamental para a mudança de realidades que poderiam ser dadas como
consolidadas e sem condições de melhores resultados. Ao comparamos as categorias
referente ao antes da disciplina com as categorias do pós disciplina podemos perceber
que mesmo que tenha sido em níveis diferentes, os alunos apresentam novos olhares
sobre o que é a História e seu ensino.
O questionamento sobre o que é História é uma das perguntas mais frequentes quando
começamos a estudá-la. Esse questionamento inicial, que parece ser simples, revela
aspectos importantes quanto às concepções construídas pelos sujeitos sobre o que é
de fato essa área de conhecimento. Muitas vezes, o desinteresse pela matéria se dá
pelo fato de associá-la a longas e entediantes exposições distantes do contexto atual.Na
busca por compreender as percepções de licenciandos de Pedagogia sobre a História
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e seu ensino, apresentamos um questionamento construído na forma de situaçãoproblema. Os professorandos deveriam explicar para um aluno de 08 anos o motivo de
se estudar história. Assim os questionamos: “Imagine-se na condição de docente.
Diante de você, está uma criança de oito anos a qual lhe pergunta: Professor(a): para
que temos de estudar História? Responda de forma contextualizada.”
A escolha de A.S.M. (2018) por responder em forma de história revela-se como uma
alternativa de alcançar o objetivo da proposta inicial. Entretanto, o motivo de se estudar
história não aparece com muita clareza o que remete a uma fragilidade em levar para a
simulação os conceitos estudados. A contação de histórias e o lúdico, no contexto
prático para um aluno de oito anos, é uma entre um universo de possibilidades
existentes. Segundo Cooper (2006) a experiência das crianças com histórias ficcionais
pode fazê-las relacionar com suas próprias experiências.
O licenciando M.D.C., ao explicar a questão proposta mesmo já tendo sinalizado em
respostas anteriores que uma nova prática deve contextualizar o ensino, não o faz com
clareza na sua resposta, vejamos o seu exemplo sobre a colonização portuguesa: “[...]
Por exemplo: O Brasil foi “descoberto” pelos portugueses, as quais, querem ficar mais
ricos, eles chamaram nossos primeiros habitantes de índios, pois acreditavam que
haviam chegado os índios que era do outro lado do mundo (Licenciando M.D.C., 2018).
A dissonância entre o que os alunos afirmam adotar como concepção e a sua prática
na simulação fica evidente em respostas como a de S.G.M. (2018), que mesmo
considerando nos questionamentos anteriores que os alunos fazem parte do processo
histórico, na atividade simulada restringe a explicação ao falar que a História é para o
conhecimento daqueles que contribuíram com a sociedade fazendo alusão ao fatos
heroicos e personalidades consideradas importantes.
A dificuldade em aproximar-se do universo da criança e o que pode alcança-la é um
desafio para os diversos contextos educacionais. Responder para que estudamos
História para uma criança difere de responder ao mesmo questionamento para um
adulto, e essa necessidade não fica clara na resposta do licenciando E.M.M. (2018), ao
declarar que o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem mas sem
contextualizar essa afirmação para uma criança de 08 anos.
A compreensão da História como algo comum a todos e presente nas nossas relações
sociais e na nossa identidade segue como sendo um dos pontos altos dos avanços
obtidos pelos licenciandos na disciplina “Ensino de História”. Percebemos traços da
apreensão de conceitos como o uso da história local e do cotidiano como elementos do
método de ensino contextualizado. O professorando T.B.L utiliza elementos cotidianos
para explicar para a criança que tudo que temos hoje do carro ao sal de cozinha faz
parte de um processo histórico que ela também faz parte.
As inúmeras possibilidades no ensino de História giram em torno do entendimento de
que não há incapacidade por parte da criança em absorver determinados conteúdos,
mas sim fragilidades nos métodos usados pelo professor, ou seja, “o problema parece
estar na maneira como são apresentados esses conceitos e não nas dificuldades de
abstração da criança/adolescente, ou o fato de a mesma/o não estar madura/o para
aprender determinadas habilidades” (SCHIMIT, 2011, p.18). Nesse sentido, L.H.S.
(2018), propõe à criança dar uma volta ao redor da escola e observar tudo o que existe
e ir recordando com eram antes através de fotos e assim contextualizando o que estudar
História representa para a criança. A criança é um ser de descobertas e curiosidades
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fazê-la se questionar sobre quem é e sobre o meio em que vive é uma estimulação para
que a sua aprendizagem se torne significativa e transformadora.

Conclusão
Sabemos que muitas vezes há incongruência entre as propostas curriculares para o
ensino nos anos iniciais e a prática docente em sala de aula. A adoção de novas
metodologias e de práticas inovadoras é de fundamental importância para que o previsto
esteja sempre mais perto do que é praticado. A história como parte essencial da vivência
democrática dos alunos como cidadãos deve ser parte do processo de alfabetização e
letramento como também contribuir para que se faça múltiplas leituras do mundo e
subsidiar a prática social. É também de nosso conhecimento que superar as barreiras
de anos de um ensino marcado pelo tradicional positivismo é um grande desafio para
os licenciandos de Pedagogia a distância que em meio as lacunas e fragilidades que
encontram na construção da sua formação docente, visto que precisam exercer um
grande papel de autonomia, é possível avançar.
Entendemos que as disciplinas denominadas de “Ensino de...” são de extrema
importância para a formação do pedagogo, visto que essas podem proporcionar ao
licenciando o entendimento que é de sua responsabilidade aliar as leituras e as práticas,
aprendidas ao longo do curso, para melhor atender ao ensino de disciplinas
diversificadas como é o caso da História Verificamos que, mesmo estando já no oitavo
período do curso e tendo parte da turma uma formação em uma outra primeira
licenciatura, alguns alunos não compreendiam o papel do pedagogo na docência nos
anos iniciais, distanciando-se do entendimento da prática de ensino diversificada, ou
seja, a baixa compreensão da polivalência, o ministrar não só um conteúdo mas
disciplinas variadas para os anos iniciais.
O processo auto avaliativo proposto permitiu a compreensão de que, apesar de
mudanças de concepções em termos teóricos, quando foi pedido que se
contextualizassem os conhecimentos adquiridos, parte da turma, anda sentiu
dificuldades em se colocar tendo em vista a necessidade de expressão diante de uma
criança, ainda que em uma situação-problema simulada. Compreendemos a História
como ciência humana, social e política proporciona ao aluno desde os seus primeiros
anos de estudo uma ótica amplificada de si, e das relações estabelecidas com o outro
e com o mundo. Desse modo, o professor e suas abordagens metodológicas assim
como sua visão sobre essa área de conhecimento podem ser considerados fatores de
influência decisiva para o aprendizado da criança que estará em sala de aula.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar as relações da psicologia educacional e os estágios
supervisionados de formação de professores na UFRN. A metodologia atende a
dimensão qualitativa, a partir da elaboração de um roteiro de perguntas, seleção de
estudantes e entrevistas. Os critérios de escolha foram: ser aluno do curso de
licenciatura em pedagogia, estar matriculado ou ter cursado os estágios
supervisionados, e ter cursado Fundamentos Psicológicos da Educação I e II. Cada
entrevistado falou sobre suas concepções de ensino e aprendizagem. As respostas
foram analisadas e organizadas em categorias. Os resultados apontam para relações
que os alunos fizeram com a psicologia educacional nos estágios da Educação Infantil,
Educação de Jovens e Adultos e Ensino Fundamental I, citando as influências de Piaget,
Vygotsky e Wallon durante o período de suas regências.
Palavras-chave: Estágios de Formação docenteConhecimentos psicológicosTeoria e
Prática
TITLE: Educational psychology and teacher education: internships at UFRN and the
dyad theory and practice
Abstract

The aim of this paper is to analyze the relationships of educational psychology and
supervised stages of teacher education at UFRN. The methodology meets the qualitative
dimension, from the elaboration of a script of questions, student selection and interviews.
The criteria of choice were: to be a student of the pedagogy degree course, to be enrolled
or to have attended the supervised internships, and to have attended Psychological
Fundamentals of Education I and II. Each interviewee spoke about their conceptions of
teaching and learning. The answers were analyzed and organized into categories. The
results point to the relationships that students made with educational psychology in the
stages of Early Childhood Education, Youth and Adult Education and Elementary School
I, citing the influences of Piaget, Vygotsky and Wallon during the period of their
conducting.

Keywords: Teacher training internships;Psychological knowledge;Theory and pract
Introdução
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Introdução
O curso de licenciatura em Pedagogia na UFRN, tem por finalidade formar
pedagogas/os para o exercício da docência, pautado na interdisciplinaridade,
contextualização, democratização, inclusão, pertinência e relevância social, sendo
capaz de articular teoria e prática, junto à ética e sensibilidade, segundo o Projeto
Político Pedagógico reformulado em 2017 que entrou em vigor desde 2018.1. A
proposta visa o cumprimento de 400 horas de estágio supervisionado obrigatório assim
como o currículo proposto em 2011.
Durante o curso, os alunos de licenciatura em pedagogia, devem cursar,
obrigatoriamente, três estágios supervisionados, de acordo com antigo currículo. Deste
três, os alunos podem optar por estagiar na Educação Infantil ou Educação e jovens e
adultos primeiro segmento, no estágio supervisionado I, Ensino Fundamental I ou EJA
no estágio supervisionado II, e Coordenação Pedagógica no estágio III.
Nesta pesquisa, apenas os estudantes estagiários da coordenação pedagógica não
serão contemplados.
A formação integral, em especial a formação docente, passa por uma série de desafios,
e um deles é relacionar teórico metodologicamente as práticas de ensino no contexto
do estágio supervisionado.
O processo dos três estágios passam por períodos em que o licenciando deve: conhecer
a escola ou campo de atuação, observar práticas pedagógicas do professor orientador
do estágio com os alunos, conhecer e estabelecer boas relações com os membros da
instituição, fazer a caracterização da turma, planejar atividades que estejam de acordo
com o que está sendo trabalhado pelo professor e realizar períodos de regência.
O estágio é um momento de aprendizagem, abrangendo observação, problematização
e reflexão a respeito do exercício docente (SCALABRIN; MOLINARI, 2013). É mediante
a oportunidade de estágios obrigatórios, que o estudante é inserido no campo real do
ofício, e nele, surgem oportunidades de perceber o trabalho pedagógico desde os
bastidores, ao visitarem a turma, conhecer os espaços da escola, os profissionais que
nela atuam, e juntamente aos professores orientadores pensarem o planejamento das
suas regências, até o momento da cena: a prática.
Deste modo, o objetivo deste trabalho é dar voz a alunos que passaram pela experiência
do estágio supervisionado, para evidenciarmos os discursos que emergem das suas
concepções, relações e vivências, além de refletir sobre as contribuições e as lacunas
existentes, expressas pelos próprios alunos que permeiam o cenário neste momento
formativo.

Metodologia

Metodologia
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A metodologia é de abordagem qualitativa (CHIZOTTI, 2003; GIL, 1994, 2010). A
investigação obedeceu aos critérios éticos de pesquisa com seres humanos segundo
as Resoluções CNS 196/96 e MS/CNS 466/12.
A técnica de entrevista, foi utilizada para conduzir os temas centrais da pesquisa. A
princípio, foi criado um roteiro contendo oito perguntas, das quais era importante saber:
o motivo da escolha de um curso superior em licenciatura em pedagogia; experiências
docentes e descrição delas; o que o aluno compreende e concebe sobre ensino e
aprendizagem; estratégias de avaliação; relação teoria e prática e construção ou não
destas no curso; avaliação/percepção do estágio supervisionado; os saberes
construídos; a percepção de contribuições ou não da psicologia da educação para a
formação.
Para a fase seguinte, foi preciso estabelecer critérios de seleção dos participantes da
investigação, que deveriam ser obrigatoriamente: estudante do curso de licenciaturas
em pedagogia, que estivessem matriculados ou concluído os estágios supervisionados
de formação de professores e ter cursado o componente curricular da área de Psicologia
Educacional.
Além disso, foi formulado e entregue aos participantes o termo de livre esclarecimento
sobre a pesquisa, bem como termo de consentimento de uso de voz mediante gravação
da entrevista.
Ao todo foram entrevistados seis estudantes voluntários, sendo um dos critérios
principais, a escolha de dois alunos para cada modalidade de ensino que tivessem
experiência de estágio supervisionado na Educação Infantil, Ensino Fundamental I, e
Educação de Jovens e Adultos. Apesar da divisão por níveis de atuação, as entrevistas
foram realizadas individualmente, em locais, dias e horários diferentes com cada
estudante e eles não tiveram interação entre si. É importante ressaltar que os
participantes puderam escolher nomes fictícios para proteger suas verdadeiras
identidades.
Os dados em áudio obtidos nas entrevistas foram transcritos, e analisados de modo que
foram também elencados na dimensão empírica da investigação ao serem organizados
em categorias a posteriori com base na Análise de Conteúdo (BARDIN,1977).

Resultados e Discussões

1. Caracterização dos sujeitos
Conhecer um pouco sobre os estudantes participantes da entrevista é essencial para
nos situar e nortear algumas questões que eles possam estar mencionando no decorrer
das perguntas solicitadas.
Cada estudante pôde escolher um nome fictício que se identificasse e pelo qual gostaria
de ser tratado durante a entrevista, a fim de garantir além do anonimato, o respeito pela
personalidade individual. Os estudantes participantes desta pesquisa foram alunos do
5º ao 10º período, considerando os turnos vespertino e noturno do curso de Pedagogia
da UFRN.
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Os estudantes foram distribuídos por modalidades de ensino da educação básica,
conforme a atuação desempenhada nos estágios.
Tabela 1- Caracterização dos sujeitos e níveis de experiência docente nos estágios
supervisionados de formação de professores (anexos)
2. Escolha do curso
Dentre as perguntas iniciais foi necessário compreender quais fatores determinaram a
escolha do curso superior em licenciatura em Pedagogia. Segundo Soares (2007),
Várias teorias tratam da escolha profissional e carregam consigo uma série de
propósitos. Entre esses propósitos destacam-se; a necessidade de explicar como os
indivíduos fazem as suas escolhas profissionais e também porque decidem e iniciam as
suas atividades em determinada profissão.
Nos relatos surgiram elementos comuns nas respostas dadas pelos licenciandos.
Enquanto alguns alunos falaram sobre não quererem, a princípio, se tornarem
professores em sala de aula, uma vez que a profissão do pedagogo na atualidade pode
transitar por diferentes espaços de atuação, outros estudantes falaram sobre a
identificação com a área e possibilidade de atuar como professores da educação básica,
além de poderem por meio da pedagogia, estudar diferentes campos científicos.
Outro ponto trazido pelos estudantes foi a relação positiva que percebem no mercado
de trabalho, pensando a demanda por profissionais pedagogos e o baixo índice de
desemprego se comparado a outras áreas.
3. Concepções de estágio, experiências e avaliações do componente curricular
O primeiro estágio é tido muitas vezes como uma mistura de sentimentos. Enquanto
alguns alunos conseguem passar por ele da melhor forma possível, outros, sentem os
pesos das duras penas de enfrentar um universo quase ou totalmente desconhecido.
Se para o professor a tarefa de ensinar não é fácil, para um aluno em formação pode
tornar-se um enorme desafio.
Ao descrever as experiências docentes, os licenciandos compartilharam desde suas
escolhas por modalidades de ensino que fossem compatíveis com seus gostos e
disponibilidade de horários, bem como recortes de bons momentos, medos, alívios e até
mesmo decepções.
É sob essa luz que o estágio pedagógico é apontado como uma ferramenta de ensino.
Afinal, ele permite uma primeira aproximação à prática profissional e promove a
aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber julgar as consequências das
ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no cotidiano profissional (FREIRE, 2001).
Os alunos conceberam por unanimidade, os estágios como espaços vivenciais de
experiências, tanto positivas quanto negativas, onde são apresentadas a eles, situações
reais de aprendizagens necessárias para o aporte construído entre a escola e a
universidade.
A avaliação do estágio supervisionado para a formação docente, foi evidenciado nos
relatos no campo da experiência individual e também pensando os estágios enquanto
componentes curriculares.
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Os estudantes percebem a necessidade de reformular o currículo para que os estágios
possam cumprir o objetivo formativo que é subsidiar momentos práticos. Uma vez que
eles acreditam que a carga horária é insuficiente para trabalhar nas regências, e citam,
em alguns casos, a falta de acompanhamento e orientação dos professores.
Os alunos propõem que haja uma melhor organização das disciplinas de estágios e que
elas possam contemplar uma maior integração com os ensinos I e II da grade curricular,
a fim de construir dialogicidade entre as aprendizagens do curso com a prática docente.
Foi mencionado também a importância de retomar fundamentos aprendidos durante o
curso, em especial da psicologia da educação, uma vez que os alunos dizem sentir que
os fundamentos ficam muito concentrados no início da grade curricular do curso e que,
poderiam estar alocados mais próximo ao momento de estagiarem.
Os estágios foram evidenciados nos relatos como importantes para o curso, uma vez
que por meio deles os licenciandos têm a oportunidade de e planejar para situações
reais de ensino e aprendizagem, além de poderem reger aulas ou parte delas,
colocando-se no lugar do professor.
4. Concepções de ensino e aprendizagem
Segundo Fonseca (2015), As concepções teóricas direcionam e orientam as práticas
pedagógicas e, consequentemente, o trabalho pedagógico, trajetórias e experiências
docentes.
Ao serem perguntados sobre o que concebiam sobre ensino e aprendizagem, os
estudantes tiveram, em sua grande maioria, dificuldades para expressar suas
considerações.
Durante a entrevista foi possível verificar que a maioria dos estudantes entrevistados
compreendem ensino e aprendizagem como processos indissociáveis. Foi perceptível
também, analisar que os alunos muitas vezes conhecem e diferenciam as teorias de
aprendizagem, porém, sentem insegurança para construir o discurso ao explicá-las,
tornando-o heterogêneo e às vezes até incoerente em si, quando fazem uso da sua
concepção baseada em uma determinada abordagem e justificam-na com outra.
Os estudantes trazem em suas explanações influências aprendidas sobre o método
tradicional de ensino, e ao mesmo tempo tentam não se colocam no lugar de sujeitos
que o replicam, levando suas considerações tradicionais de encontro a concepções
construtivistas, baseando-se no ensino e na aprendizagem como processos que
envolvem trocas.
É recorrente citações dos estudantes quanto à concepção de ensino e aprendizagem
centradas no professor, uma vez que o discurso da maioria trouxe respostas visando o
ensino como transmissão de conhecimentos e aprendizagem como captação do que é
ensinado.
E em contrapartida, os mesmos alunos também trazem a concepção de ensino e
aprendizagem à luz das abordagens interacionistas, quando se referem a aprendizagem
por meio da mediação, na relação professor-aluno.
5. Relação teoria e prática
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O trabalho de um professor exige, antes de tudo, ser capaz de relacionar, articular e
direcionar o seu trabalho enquanto prática, fundamentado por teorias. De certo, o
estágio, para alguns licenciandos, proporciona a práxis pela experiência vivida em
consonância com as fundamentações teóricas. No que compõe esta relação, os alunos
entrevistados tiveram diferentes posições.
Algumas categorias foram criadas para compreender como os alunos pensam essa
articulação:
I- Importância da articulação: Alunos que compreendem a necessidade de relacionar
teoria e prática, buscam construí-las no curso e nos estágios.
II- Dificuldade em articular as relações: Alunos que apresentaram conflitos cognitivos
para perceber a articulação entre a teoria e a prática nos estágios e na vida acadêmica.
III- Busca por reestruturação curricular: Estudantes que evidenciaram muita teorias e
poucas dimensões práticas em determinados componentes curriculares além de poucos
espaços acadêmicos para a consolidação da vivência experimental.
Apesar das respostas à esta questão, foi possível identificar que os alunos relacionam
bem as teorias aprendidas nos estágios, mesmo que de forma inconsciente, quando os
mesmos falam de situações vivenciadas nos estágios, fazendo conexões com inúmeros
saberes, no decorrer das entrevistas. Os licenciandos citaram inclusive, as disciplinas
da Pedagogia que contribuiram para a prática nos estágios.
Nos relatos foi mencionado a importância dos componentes curriculares para a
realização das regências docentes nos campos da: Teoria e Prática da Literatura;
Didática; Alfabetização e letramento, e dos Fundamentos da Psicologia da Educação I
e II.
Em questões anteriores os entrevistados ainda mencionaram os Ensinos I e II de
Português, Matemática, Ciências, História e Geografia; Educação Infantil; Educação de
Jovens e Adultos.
6. As contribuições do Componente de Psicologia Educacional nos estágios
As considerações feitas pelos licenciandos apontaram na maior parte dos casos, a
importância dada aos fundamentos, aos conhecimentos aprendidos, tais como alguns
teóricos da aprendizagem: Piaget, Vygotsky e Wallon, apontando para experiências em
turmas multisseriadas relacionando com os ciclos de vida, bem como conhecimentos
prévios associados à Zona de desenvolvimento proximal no Ensino Fundamental I, e
afetividade na Educação Infantil.
Foi destacado também a oportunidade de realizarem em Fundamentos Psicológicos II
as oficinas práticas e experiências piagetianas com crianças.
Alguns relatos destacados foram:
ENTREVISTA COM FLOR (6º PERÍODO): “[...] eu não tinha conseguido entender
psicologia quando eu paguei o 1, mas, quando eu paguei o 2, ficou muito marcado e fez
com que eu nunca esquecesse as teorias de Vygotsky, de Piaget, de Wallon, e foi a
primeira vez que a gente teve a oportunidade de fazer alguma coisa na prática,
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(referência a prática com as experiências Piagetianas), eu lembro que na época minha
filha era pequenininha, tinha um ano e um pouquinho e a experiência foi feita com ela
no grupo, foi eu quem filmei então ficou muito marcado pra mim, e eu tenho completa
certeza que eu não saberia avaliar o desenvolvimento de uma criança e o que seria
necessário pra ser estimulado se eu não tivesse passado pela disciplina de psicologia”.
ENTREVISTA COM ANA (7º PERÍODO): “Traz sim muita contribuição, talvez eu
precisasse ter aprendido até mais. As contribuições: Piaget, Vygotsky, são
indispensáveis pra gente entender como se dá o processo de aprendizagem na criança,
no adolescente, no adulto, todas as idades”.
Além disso, alguns alunos trouxeram colocações como a necessidade dos fundamentos
psicológicos estarem melhor distribuídos no currículo, uma vez que ao chegar nos
estágios os alunos relatam que poderiam ter visto um pouco mais sobre as disciplinas
naquele momento ou próximo a ele para melhor realizarem e perceberem as influências
da psicologia educacional nas suas práticas.

Conclusão

Conclusões
Mediante os resultados das entrevistas realizadas, percebe-se a real importância dos
estágios para uma efetiva práxis pedagógica dos envolvidos. Não apenas os alunos se
envolvem nas atividades práticas como também aprendem e desenvolvem elementos
necessários para a profissionalização, eles acima de tudo, abrem caminhos para se
pensar afinal o que é ensinar?
As dificuldades encontradas são inerentes a qualquer processo que precise de efetivas
melhorias enquanto outras fazem parte do próprio desafio de ser professor.
Os estudantes trouxeram, muitas vezes sem perceber, um repertório de concepções
defendidas de ensino e aprendizagem que apenas são possíveis de compreender sob
uma análise profunda na totalidade das outras colocações no decorrer da entrevista
completa, enquanto na sistematização das perguntas, as respostas sobre o assunto
apresentaram concepções misturadas e por vezes até incoerentes em si. Apesar disso,
os licenciandos deram merecida importância aos fundamentos de psicologia da
educação.
A formação inicial é vivida por alunos que tem sempre algo a contribuir e sugerir para a
melhoria daquilo que escolheram seguir. Isto é um ponto muito positivo de se analisar,
pois mostra que os discentes estão atentos às falhas e a partir delas é possível
ressignificar currículos, aulas e métodos.
A resposta às lacunas apresentadas pelos alunos do curso de Pedagogia na modalidade
licenciatura da UFRN foi um dos pontos de partida para discutir o atual modelo
educacional, ampliando as horas práticas e buscando interdisciplinaridade a partir das
mudanças do novo currículo.
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Tabela 1- Caracterização dos sujeitos e níveis de experiência docente nos estágios
supervisionados de formação de professores
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Abstract
This reportanalyzes the graduation expansion in Brazil between 2003 and 2016 showing
the internalization strategies adopted by Brazil's government, using the mobility
academic scholarship as reference. The used methodology the documents analyzes,
bibliographic study and the elaboration of a statics series made from the date available
on GEOCAPES (SIstema de Informações- Georreferenciados). The justification for the
authors choice that discuss and study this theme, as mark in Brazil's history and
important mark of the restructuration and expansion of superior scholarship, made by
the PT’s government (PARTIDO DOs trabalhadores). The data showed that in the study
interval there was a significant growth of study scholarships for overseas from programs
adopted by the brazallian’s government as a strategy to insert in the globalized world.
The mark of these programs was “CIências sem fronteira”, an extinct program, showing
that today there is a reduction and resturtition in the internalization programs.
Keywords: Internationalization, Higher Education, Mobility.
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O processo da internacionalização da educação superior é considerado por muitos
autores como complexo e em desenvolvimento, Entretanto, apesar desse movimento
estar em construção, no campo da educação a internacionalização pode ser definida
como sendo a cooperação internacional e solidária das instituições universitárias, Silva
(2015). A internacionalização é baseada entre nações e suas instituições, no entanto,
na atual fase do capitalismo a internacionalização assume novas configurações
emergindo como mais um dos aspectos que permitem a mercadorização da educação,
pela possibilidade da venda de serviços e produtos no exterior.
As discussões e os estudos acadêmicos acerca da internacionalização ganham ênfase
a partir da década de 90 do século XX, todavia esse fenômeno não é algo que acontece
a apenas três décadas na história educacional, Barbalho (2007, p. 7) apresenta que:
Desde a sua formação inicial, na idade média, com a criação das escolas européias, as
universidades apresentavam o caráter da internacionalidade, uma vez que recebiam
professores e estudantes dos mais diversos países e regiões os quais tinham como
objetivo
principal
e
comum
o
conhecimento.
Apesar desse caráter de internacionalidade esse processo ganha novas diretrizes com
a evolução da globalização que impacta diretamente a educação superior, isso
acontece, pois, a internacionalização revela-se como uma das tendências da educação
superior no que diz respeito ao atendimento às demandas de um mundo globalizado.
Para
Barbalho,
A grande demanda por Educação Superior na atualidade, como também o crescimento
da chamada economia do conhecimento tem contribuído para novas exigências, ao
ensino superior impulsionados principalmente pelas demandas de um mundo
globalizado, em que se exige cada vez mais o conhecimento, como fator chave para o
desenvolvimento
das
sociedades
(BARBALHO
2007,
p.
1)
Entretanto vale salientar que o processo da internacionalização da educação superior
não acontecesse de forma igual nos diferentes contextos, países e instituições de
educação superior. Morosini (2011, p. 96, apud Maués; Bastos, 2017, p. 336) apresenta
dois
tipos
de
internacionalização:
A horizontal em cuja base está a solidariedade e a consciência internacional e busca
fortalecer os componentes-chave da integração dos sujeitos, instituições, agências e
recursos para (...) evitar a substituição da iniciativa local. Já a cooperação vertical
pressupõe certa subordinação, com uma suposta ajuda de um dos polos em relação ao
outro, o que, até certo ponto, aboliria o sentido de parceria entre as partes envolvidas
nas ações e implantaria uma relação de dependência, limitando o desenvolvimento e a
autonomia
dos
países
que
recebem
ajuda.
A internacionalização também pode ser classificada como ativa e passiva, como
trabalha Morossini (2006). A ativa é caracterizada como sendo a determinados países
que mantém políticas de estado direcionadas para o fascínio e acolhimento de
professores e estudantes estrangeiros, como também a oferta de serviços de educação
no exterior que englobam a mobilidade em áreas estratégicas, além de exportarem
programas e instalarem campis fora do seu território. Em contra partida a
internacionalização passiva seria a ausência de uma política detalhada para o envio de
discentes para o exterior e não possui capacidade de recursos materiais e humanos o
suficiente para o acolhimento e a oferta de serviços educacionais.
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Segundo Araújo e Silva (2015) a internacionalização para atores organizacionais que
possuem poder de intervenção política, e decisão sobre as práticas organizacionais nas
universidades, como reitores e diretores possuem uma visão bastante favorável à
internacionalização. Conforme aponta Cunha, Volpato, Rocha, Pinto (2017) os gestores
apoiam esse processo, pois seria uma forma de maior visibilidade e fortalecimento da
imagem institucional. Fatores como pessoais e institucionais são fatores consideráveis
para a perpetuação da internacionalizaçã
Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida tendo como método o materialismo histórico-dialético usado
como orientação do percurso teórico e metodológico a ser desenvolvido. Para PIRES
(1997, p. 83) a dialética marxista seria uma das abordagens possíveis de interpretação
da realidade e da realidade educacional. PIRES (1997, p.84) acrescenta ainda que a
dialética seria uma possibilidade de compreensão da realidade como essencialmente
contraditória e em permanente transformação, ou seja, esse método não objetiva
apenas a descrição da realidade, todavia além da descrição possibilita a compreensão
dos fenômenos sem dissociar a teoria da prática.
Portanto o materialismo histórico-dialético contribui para o entendimento do fenômeno
da expansão da educação superior, pois analisa esse processo o observando em sua
totalidade analisando os diferentes fatores da sua ocorrência no cenário nacional e
mundial.
A pesquisa se deu a partir de revisão bibliográfica e análise documental. A pesquisa
bibliográfica nos permitiu a inserção na literatura e na história no que diz respeito às
mudanças sociais, políticas e econômicas que aconteceram nas últimas décadas que
trouxeram impactos a realidade educacional brasileira. Como também a análise
documental nos possibilitou identificar marcos fundamentais para as mudanças
ocorridas no período estudado, como por exemplo, a importância dada mundialmente
ao nível de ensino superior globalizado, e a necessidade imposta de expansão
proclamada por organismos multilaterais.
A pesquisa documental foi realizada através da análise de documentos elaborados
pelos organismos multilaterais, como o Banco Mundial e a UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) esses órgãos são de extrema
importância para o desenvolvimento e expansão da educação superior, como também
de fomentar políticas de internacionalização nos países em desenvolvimento e já
desenvolvidos. Entre esses documentos podemos destacar a Conferência Mundial
sobre a Educação Superior (1998-2003).
Além dos documentos a nível internacional, no contexto brasileiro foram analisados a
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e o programa Ciência
sem Fronteiras criado em 26 de julho de 2011. Esses documentos juntamente com as
suas efetivações foram os propulsores para o crescimento do fenômeno da
internacionalização no Brasil.
Além disso, foi realizado durante a pesquisa o levantamento de dados quantitativos
concernentes ao ensino superior fornecido pelo Sistema de InformaçõesGeorreferenciadas, assim como a construção de séries históricas 2003-2016.
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Resultados e Discussões

Os estudos dos processos de internacionalização no Brasil podem estar associados
com o início da pós-graduação no país, mediante ao Decreto n° 29.741 de 1951 que
instituiu uma comissão especializada para a promoção de uma campanha nacional de
aperfeiçoamento do pessoal de nível superior no Brasil (Capes).
Art. 2º A Campanha terá por objetivos:
a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade
suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados
que visam o desenvolvimento econômico e social do país.
b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as
oportunidades de aperfeiçoamentos.
Esse decreto foi institucionalizado, pois nessa época não existia no Brasil pesquisadores
suficientes para a promoção do seu desenvolvimento, deste modo o governo viu a
necessidade da implantação de uma política de estado que impulsiona-se a contratação
de professores visitantes e estrangeiros, que estimulasse também ações que
possibilitaram o intercâmbio e cooperação entre instituições de nível de ensino superior,
concedendo também bolsas de estudo e apoio a atividades científicas.
A CAPES foi importante para o desenvolvimento da internacionalização no país atua a
mais de 62 anos, e seu principal objetivo expandir e consolidar a pós-graduação stricto
sensu (Mestrado e Doutorado) em todos os estados da federação. Nesse contexto a
internacionalização vem sendo mencionada constantemente nos Planos Nacionais de
Pós-Graduação (PNPG) e desenvolvido uma política de financiamento de bolsas para
o exterior.
Nas últimas décadas é possível observar um crescimento da educação superior no
Brasil nos últimos anos principalmente nos governos do PT (2003-2016) mas o seu
marco pode ser encontrado na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que
permitiu a diversificação no sistema de ensino superior, com ênfase na iniciativa privada
a partir da LDB as instituições privadas administradas por pessoas físicas, ou jurídicas
criaram Centros Universitários, Faculdades Integradas com mais autonomia para o
desenvolvimento de novos cursos.
Nos governos do presidente Luís Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Vana
Rousseff houve diversas políticas expansionistas como a Lei nº 10.861, de 14/04/2004
(que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES); o
Decreto Presidencial nº 5.225, de 01/10/2004 (que elevou os Centros Federais de
Educação Tecnológica - CEFETs à categoria de Instituições de Ensino Superior); a Lei
nº 11.096/05 (que criou o Programa Universidade para Todos – PROUNI); o Decreto
Presidencial nº 5.622, de 19/12/2005 (que regulamenta a educação à distância no Brasil
e consolida a abertura do mercado educacional brasileiro ao capital estrangeiro), O
Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho
de 2014 também foi um ônus expansionista para o desenvolvimento da educação
superior brasileira.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

83

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

No que se refere ao crescimento da internacionalização nesse nível de ensino, merece
destaque o programa Ciências sem Fronteiras criado em 26 de julho de 2011 pelo
governo Dilma Rousseff que visava o incentivo a formação acadêmica fora do país
através de bolsas de iniciação científica e potencializando projetos científicos em
universidades de outros países, ou seja, objetivava buscar a consolidação e expansão
e internacionalização da ciência e da tecnologia da inovação e da competitividade no
Brasil, possibilitando intercâmbio e mobilidade internacional, conforme disponibilizado
no seu site oficial. Isso é concordante observado no gráfico 1 e 2.
Pois no gráfico 1 é possível constatar um crescimento no número de países que
passaram a compor o destino de bolsas de graduação e pós-graduação concedidas pelo
governo brasileiro (2003-2016). Contempla-se então a partir do gráfico a expansão
expoente do número de países de destino de bolsistas partindo de quarenta e cinco
países em 2011 para cinqüenta e nove países de destino em 2015. Este avanço a partir
de 2011 aconteceu principalmente pela efetivação do programa Ciências sem
Fronteiras, pois segundo o seu site oficial previa-se a utilização de até 101 mil bolsas
no período de quatro anos para que alunos da graduação e da pós-graduação
pudessem realizar estágios no âmbito internacional, com a intenção que os bolsistas
brasileiros possuíssem interações com sistemas universitários competitivos que
tivessem um grande poder tecnológico e de inovação.
O gráfico 2 também evidencia um aumento no número de bolsas concedidas pelo
governo brasileiro ano após ano principalmente nos anos de 2011 a 2015,
impulsionados pelo Ciências sem Fronteiras iniciando com cerca de 5.322 bolsas
concedidas chegando a 32.141 bolsas em 2014 e 30.176 bolsas em 2015 anos de maior
apogeu do projeto
Esse aspecto evidencia uma das características fundamentais para efetivação da
internacionalização que seria a presença do Estado, e dos governos, por meio de
políticas públicas e programas que fomentem o crescimento da educação superior, além
de pressões e recomendações dos organismos multilaterais que também incentivam a
internacionalização como o Banco Mundial, UNESCO, OMC (Organização Mundial do
Comércio), que desenvolvem políticas, metas planos para aplicação nos países
emergentes, obedecendo a essas estratégias para que dessa forma se insiram no
capital globalizado. Entretanto a atuação desses organismos tem contribuído para a
transformação da educação em um serviço comercial geradora de lucros atrativos para
grandes corporações empresariais.
Esse movimento do processo da internacionalização pode se constado no contexto
brasileiro, pois esse fenômeno no país tem como principal função o alargamento no
nível de ensino da educação superior e da produção científica visando a expansão e a
consolidação do setor econômico do país, tornando também as instituições de ensino
superior, melhores e preparadas para as demandas acarretadas pela globalização.
Na figura 1 no contexto brasileiro observa-se que durante oito anos os países escolhidos
pelos bolsistas da graduação e da pós-graduação brasileira são sempre Estados
Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e Espanha, aparecendo também Portugal,
Itália e Irlanda. Esses dados comprovam que os estudantes brasileiros optam por
estudarem nos países de maior poder econômico, considerados desenvolvidos, e em
sua grande maioria nos Estados Unidos da América que é na atualidade a maior
potência econômica mundial e único país fora do continente europeu escolhido pelos
discentes e docentes no Brasil para atuarem.
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Os números de bolsas distribuídas pelo governo brasileiro evidenciam uma crescente
nos anos de atuação do programa Ciências sem Fronteiras. Tomando como referência
o principal país de destino escolhido os Estados Unidos da América que não não liderou
o número de bolsistas como apresenta a figura 1 apenas em 2008 e 2010 ficando atrás
da França é possível constatar uma expansão no ano de 2012 em que o número de
bolsas concedidas para os Estados Unidos foi de 3.716 e subiu em 2014 para cerca de
17.842 bolsistas vindos do Brasil, sendo esse o maior número registrado de bolsas
ofertadas entre os cinco primeiros países.

Conclusão

Portanto, a internacionalização é de extrema importância para as exigências de um
mundo globalizado, embora ela traga grandes impactos positivos e negativos para a
educação superior e a sociedade. À medida que a educação se torna uma mercadoria
apenas para atender a interesses comerciais, usando como suporte a globalização e a
internacionalização, e não a questões culturais, sociais e científicas, esses fenômenos
acabam que se tornando prejudiciais, pois contribuem para a perpetuação das
desigualdades mundiais, nas esferas sociais e econômicas, inclusive entre países
gerando uma relação de subordinação e dependência entre as nações. Em que deveria
contribuir para sustentabilidade institucional e desenvolvimento científico - tecnológico
com resultados sociais relevantes. (Costa, 2015).
No contexto brasileiro mais precisamente no período estudado de 2003 a 2016 são
notórios os investimentos por parte do governo federal na melhoria e evolução do ensino
superior brasileiro, oferecendo bolsas para a formação de graduandos e pósgraduandos do país, investindo na internacionalização como cooperação, visando
principalmente à evolução tecnológica e econômica da nação. Todavia o que se tem
observado é que esse processo tem se voltado para o lado mercadológico, e a educação
principalmente do nível superior tem sido tida como um negócio bastante lucrativo para
grandes aglomerações empresariais que não visam à melhoria da qualidade de vida da
população, ou seja, o desenvolvimento social do país, entretanto só objetivam o lucro.
Outro fator de relevância para os autores que discutem o tema da internacionalização
no Brasil é que apesar das políticas expansionistas adotadas pelo governo brasileiro de
2003 a 2016 principalmente com uma maior distribuição de bolsas para o exterior não
existem dados, ou pesquisas suficientes das contribuições dos discentes e docentes
que foram para o exterior e suas implicações na localidade na qual estão inseridos, ou
seja, quais as colaborações que a experiência fora do país trouxe para eles, para a sua
formação, ou prática profissional.
Deste modo para além de uma política governamental que esteja inteiramente ligada ao
mercado e aos interesses econômicos a internacionalização antes de tudo precisa se
voltar aos interesses da população principalmente dos países com índice de
desenvolvimento social e econômico baixos, possibilitando a transformação social e a
melhoria da qualidade de vida.
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Quantidade de Países Destino (2003-2016) de bolsa de graduação e pós-graduação

Distribuição de Bolsas de Graduação e Pós-Graduação no Exterior por País de Destino
- CAPES (2003-2016)

Cinco primeiros países de destino de estudantes de Pós-Graduação brasileira no
exterior (2002-2016)
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TÍTULO: A expansão do ensino superior e sua relação com a desigualdade social
Resumo
O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a complexa relação entre o fator
socioeconômico agregado pelo expansão da educação superior e a redução da
desigualdade social dentro dos países com economias emergentes. Por meio da
metodologia de pesquisa bibliográfica, a correlação entre massificação do acesso ao
ensino superior, a economia e a desigualdade social possibilitou evidenciar que a
massificação do acesso ao ensino superior não é equivalente a democratização, e que
é do melhor interesse do modelo neoliberal para baratear a mão de obra especializada
e ao passo que exerce a manutenção da desigualdade social já existente.
Palavras-chave: Expansão do ensino superior. Modelo neoliberal. Desigualdade social.
TITLE: THE EXPANSION OF HIGHER EDUCATION AND ITS RELATION TO SOCIAL
INEQUALITY
Abstract
This paper aim argues about the complex relationship between the socioeconomic factor
aggregated by the expansion of Higher Education and the reduction of social inequality
within emerging economies countries. Through the bibliographic research methodology,
the correlation between massification of access to Higher Education, the economy and
social inequality made it possible to show that the massification of educational access is
not equivalent to democratization, and it is that the best interests of the neoliberal model,
to cheaper the specialized workforce while maintaining the existing social inequality.
Keywords: Higher Education Expansion. Neoliberal model. Social inequality.
Introdução
O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a complexa relação entre o fator
socioeconômico agregado pelo expansão da educação superior e a redução da
desigualdade social dentro dos países com economias emergentes, o Brasil entre eles,
o que também se refere ao objetivo 10 da Agenda 2030 para o desenvolvimento
sustentável.
Pela ótica sociológica, a relação entre desigualdade social e economia é marcada pela
influência direta e indireta da educação escolar, onde o Ensino Superior cumpre um
papel econômico de suma importância como base para o desenvolvimento científico,
tecnológico, político e cultural, além do bem estar da vida social cotidiana. Assim, se
justifica que se trate criticamente do tema da massificação do acesso ao ensino superior
e sua influência no desenvolvimento da economia e na diminuição da desigualdade
social.
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Metodologia
A metodologia usada foi a de pesquisa bibliográfica, onde procuramos teóricos do
campo da sociologia da educação e teóricos do campo da economia.
Resultados e Discussões
A MASSIFICAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Nas últimas décadas vivenciamos um fenômeno global que podemos denominar de
democratização do Ensino Superior, que acarreta uma ampliação do acesso à educação
universitária para as camadas sociais mais baixas, que antes tinham pouco acesso a
esse nível ensino. Esse fato pode significar que estamos progredindo no caminho para
diminuir a desigualdade social nos países e entre eles? A primeira instância, por termos
a convicção que a educação para todos é uma ferramenta importante para diminuição
da desigualdade, acreditamos que essa democratização do ES venha ter efeitos
positivos na sociedade, o que não está errado. No entanto, devemos nos atentar a
outros fatores que podem vir a causar efeitos inversos aos dos esperados.
Ao longo da história, é notório o aumento da exigência de uma qualificação mais
sofisticada para a inserção no mercado de trabalho. Com as revoluções industriais, as
relações de trabalho se reconfiguram em um novo modelo do modo de produção
capitalista, onde o nível de escolarização para exercer certos cargos e trabalhos
manuais passa a ser mais alto. Hoje, o diploma universitário é uma exigência social e
econômica para se ingressar com maiores chances de sucesso no mercado de trabalho.
E não só isso, também se mantém como um importante símbolo de prestígio social e
intelectual. Pelo menos é o esperado.
Todavia, devemos também ter uma visão crítica sobre muitos fatores relacionados com
essa ampliação do acesso ao ES. O primeiro deles é o termo “democratização” que
denota a ideia de acesso e permanência igual para todos nas universidades, o que não
ocorre. O termo mais adequado para descrever o fenômeno de ampliação do acesso ao
ES é o de “massificação”. Quando se há uma massificação, quer seja ao um bem
escolar, quer seja a bens materiais, segundo Dubet (2015) há um efeito democrático
automático pois a massificação amplia as oportunidades e possibilidades, entretanto, a
massificação não é equivalente a democratização. Com a massificação do ensino
superior, a questão em termos de efeitos sociais se volta a quais categorias sociais se
beneficiam mais dessa massificação. As classes baixa e média, sem dúvidas, foram as
mais beneficiadas com essa massificação do ensino superior, mas podemos observar
que cursos de maior prestígio social ainda permanecem voltados para a classe mais
elitizada. Ou seja, se antes quanto mais elevado era a origem social do indivíduo, maior
a chance de ingressar no ensino superior; hoje, quanto mais elevado é a origem social
do indivíduo, maior a chance de ingressar em um curso de ascendência social.
O segundo fator é o valor que o diploma passa a ter na sociedade. Na lógica capitalista,
quanto mais demanda e menos oferta, se eleva o valor do produto demandado, e
quando o inverso ocorre, o produto é desvalorizado. Aplicando essa lógica que rege
também os sistemas universitários, é produzido um efeito negativo, tanto econômica
quanto socialmente. Se uma sociedade tem seu nível de escolarização muito elevada,
isso é, maior parte da população possui formação no ensino superior, isso não significa
que sua economia é também elevada, pois se o mercado não puder absorver
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adequadamente tantos indivíduos com diplomas universitários, supostamente melhor
qualificados, o resultado é o que já vivenciamos no Brasil: uma pessoa tem formação
superior mas não consegue emprego na área em que se especializou e aceita trabalhar
em algo que não é da sua formação, recebendo uma menor remuneração.
A interferência desses dois fatores numa sociedade que amplia seu acesso ao ensino
superior pode resultar numa coletiva insatisfação social e num desequilíbrio econômico.
A MASSIFICAÇÃO COMO INTERESSE DO MODELO NEOLIBERAL
Como já exposto anteriormente, na realidade o que temos é uma massificação de
entrada de pessoas em curso de ensino superior como um fenômeno global,
especialmente nos países desenvolvidos e nos países emergentes. Essa massificação
é traduzida em uma espécie de “popularização” do ensino, a qual após os anos 70, a
intencionalidade da massificação do ensino não é mais a tentativa de um estado de
bem-estar social keneysiano, mas sim, a manutenção do modelo econômico neoliberal
comandado pelos países polos da economia globalizada.
É necessário fazer um breve retrospecto sobre o modelo econômico vigente: desde a
década de 1970, os mercados financeiros testemunharam o esgotamento do modelo
keynesiano de bem-estar social (welfare state), modelo que buscava um equilíbrio
relativo entre aqueles que eram detentores da maior parte da riqueza mundial e aqueles
que trabalhavam em busca de uma melhor qualidade de vida, mas que, ao final, tinham
parte do trabalho alienado e expropriado pela elite financeira global. Nessa época
busca-se alternativas e soluções para os problemas de diminuição de renda e de
legitimidade das elites financeiras de países como Estados Unidos e Reino Unido. O
que se viu, personificado nas figuras de Ronald Reagan, e Margareth Thatcher, foi se
colocar em prática um modelo que se denominou neoliberal, a qual previa o afastamento
do Estado da regulação direta ou indireta do mercado, quebra do monopólio estatal de
toda ou quase todas as empresas de base, tais como, empresas da área de mineração
e produção de energia. A partir daí, o Estado ganha novos contornos, e não mais deveria
se preocupar com o fator social do Estado, negando assim sua origem, e sim o Estado
deveria ser visto como uma grande empresa, e que busca sempre em seu fim o lucro,
ou, irá buscar flexibilizar normas em busca dos lucros das elites financeiras, seja em
escala global, nacional ou local.
Nesse contexto é onde está inserido a questão da massificação do ensino superior, que
não deve ser confundido com uma democratização, tendo em vista que isso passa a ser
a intencionalidade do modelo neoliberal. Usemos a lógica de divisão do trabalho
proposta por Harvey (2016) do qual o capital se apodera de forma radical para os seus
propósitos, ocorre que a formação do ensino superior, ou seja, a busca pelo diploma,
confere a cada pessoa do ponto de vista individual, detentora de uma espécie de
especialidade cientifica (diploma) dentro da divisão social do trabalho, sendo que essa
especialidade é monopolizável caso exista um número restrito de pessoas que possuam
esse tipo de conhecimento cientifico, e dessa forma, geraria um monopólio do
conhecimento que é desfavorável as elites financeiras globais, que teriam de arcar um
valor maior com o pagamento de salários para esse grupo. Ou seja, é do interesse do
mercado que exista essa massificação do ensino superior, para que ocorra a
popularização do conhecimento e a partir daí não ocorra o monopólio do conhecimento,
e essa popularização será um fator de pressão declinante nos salários, na medida em
que ocorre o aumento de profissionais em determinada especialidade, teremos maior
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oferta de pessoas que possam fazer uma determinada função. Vejamos o que Harvey
(2016) explana:
[...] a tendência da mudança tecnológica tem sido sempre contra os interesses dos
trabalhadores, e em particular, contra o tipo de poder que os trabalhadores ganharam
com a aquisição de qualificações raras e monopolizáveis [...] as novas tecnologias
exigiram com frequência redefinições de habilidades que deram vantagens a certos
grupos de trabalhadores [...] a erradicação das qualificações per se não faz parte da
agenda do capital, mas sim a abolição dessas qualificações monopolizáveis. Quando
novas habilidades se tornam importantes, como a programação de computadores, o
capital não busca necessariamente a abolição dessas qualificações (que, em última
instância, ele pode conseguir pela inteligência artificial), mas a destruição de seu
potencial caráter de monopólio, abrindo largas avenidas para a formação nessas
qualificações [...] (HARVEY, 2016, p. 116 e 117)
Como exposto acima, fica clara que a massificação do acesso ao ensino superior,
possui como finalidade e objetivo a quebra do monopólio do conhecimento que parte da
classe trabalhadora poderia vir a ter, e dessa forma a massificação, pode vir a ser usada
com objetivos de barateamento de mão-de-obra, em virtude do aumento de pessoas
especializadas em determinadas funções no mercado de trabalho.
Quando a mão de obra equipada com habilidades de programação passa de
relativamente pequena a superabundante, isso quebra o poder de monopólio e diminui
o custo da mão de obra a níveis muito menores. (Ibidem, p. 117)
E assim, é possível identificar como ocorre a quebra de monopólio junto a massificação
do conhecimento.
A MASSIFICAÇÃO COMO MANUTENÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL
Considerando o que já foi exposto, podemos perceber que não existe uma
democratização do ensino, haja vista que as oportunidades que são dadas às pessoas
não ocorrem na intencionalidade de uma democratização do ensino, o qual como
oportunidade educacional de formação avançada permanece nos seus princípios
pautada em diferenciação a partir de preceitos de origem social.
No Ensino Superior, as oportunidades de obtenção do conhecimento não ocorrem de
forma homogênea, existindo perspectivas empíricas de vidas diversas que influenciam
diretamente no processo de ensino e de aprendizagem do sujeito. E desde já, dentro do
sistema de Ensino Superior se faz presente a desigualdade no que tange aos níveis de
acesso ao conhecimento e motivação relacionados a origem social dos indivíduos.
Assim, temos o que Paivandi (2014) expõe em um estudo realizado entre 2005 e 2008
com estudantes inscritos em cinco universidades parisiense, onde foi constatado a
influência da origem social do indivíduo em seu processo de socialização e formação no
ES, ficando evidenciado que quando o indivíduo provinha de família favorecida
socialmente, a qualidade de obtenção do conhecimento, socialização e motivação em
relação a vivência no ensino superior eram satisfatória e de alta expectativa; já o
desempenho do indivíduo originário de uma família mais modesta e popular, se revelou
ser o mínimo para conseguir o diploma, sem muitas expectativas.
No Brasil, devemos nos atentar para as consequências econômicas da massificação do
acesso ao ensino superior, onde os grupos privados foram mais privilegiados em relação
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ao setor público, contendo maior número de inscritos no ensino superior, e mesmo o
setor público possuindo menor número de inscritos, é visto como instituição de melhor
reputação social. Assim explicita Ferreira (2019):
[...] instituições privadas ainda detinham 75% da matrícula de estudantes em 2017 [...]
mesmo diante da redução da participação e da ineficiência, as instituições públicas
permaneceram com melhor prestígio social [...] (FERREIRA, 2019, tradução do autor)
As instituições públicas de ensino superior possuem um sistema de ingresso rigoroso
que propicia a exclusão daqueles que não tiverem uma preparação de qualidade no que
tange ao conhecimento do ensino básico. Segundo Gisi (2006) “Assim, os beneficiados
são aqueles candidatos preparados, aqueles que tiveram oportunidades educacionais,
portanto, os que possuem capital social e cultural”, o que nos leva a concluir que a
universidade pública é destinada àqueles em melhores condições sociais. Nessa
perspectiva excludente, fica claro mais um motivo para que a massificação seja do
interesse do modelo neoliberal, uma vez que esse fenômeno possibilitou o crescimento
do grupo privado de ensino superior .
A desigualdade dentro da educação universitária proporciona uma manutenção da
mesma fora do sistema do ES, uma vez que os profissionais que tiveram maior
qualidade na obtenção do conhecimento ou foram formados nas instituições públicas,
consideradas como estabelecimentos de ensino de melhor qualidade, terão maiores
chances de absorção no mercado de trabalho, em detrimentos daqueles do grupo mais
desfavorecidos.

Conclusão
A ampliação do acesso ao Ensino Superior traz consigo uma expectativa de que o efeito
dessa ampliação seja positivo tanto na economia quanto na diminuição da
desigualdade, esses dois fenômenos andando claro de mãos juntas, porque nem
sempre o que é bom para a economia é necessariamente bom para a diminuição da
desigualdade do ponto de vista prático do neoliberalismo. O que pudemos perceber é
que, para que essa expectativa seja real, é necessária uma genuína democratização do
Ensino Superior, com igual acesso e permanência de todas as classes à educação
universitária de qualidade, o que não há. Esse cenário, muito provavelmente, virá
apenas quando alcançarmos uma sociedade mais democrática fora dos muros das
Universidades, ou seja, para se chegar a uma real democratização do Ensino Superior,
faz-se necessário um modelo social e formas de governo que realmente tornem
disponíveis as oportunidades educacionais para esse nível de ensino aos cidadãos,
independentemente de sua condição social de origem.
A massificação do acesso ao Ensino Superior vem como interesse do modelo neoliberal
com a intencionalidade de espoliar e aumentar vertiginosamente a mão de obra
especializada, com o intuito de quebra de monopólio intelectual individual, e em virtude
de estarmos inseridos dentro desse modelo altamente desigual e não democrático.
Assim, a balança de oportunidades e de conhecimento irá pender para aqueles
indivíduos que vão se especializar e qualificar, sendo eles os que provêm de famílias
mais favorecidas social e economicamente, preservando-se com isso as diferenças na
formação escolar como instrumento de manutenção da desigualdade social já existente.
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: representações verbo-visuais de personagens
meninos
Resumo

Este trabalho objetiva analisar as abordagens e representações de personagens
meninos negros em livros de Literatura Infantil. Este estudo se justifica principalmente
pela pouca adesão à Lei nº 10.639/2003 que obrigava o ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país (Brasil,
2004). O artigo se fundamenta na concepção de personagem de Brait (2006), no
discurso humanizador de Candido (1995) sobre a literatura, no conceito de texto literário
de Fiorin e Savioli (1991), na relação texto-leitor explicada por Zilberman (1991) e em
considerações sobre ilustrações na perspectiva de Cademartori (2008). Vinculada ao
projeto “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula”
(AMARILHA, 2018 – 2022 [CNPq-UFRN/Propesq]) esta pesquisa é de abordagem
qualitativa e de natureza bibliográfica. O corpus do estudo foi constituído por dois livros
de literatura infantil negra: Pedro Noite, de Caio Riter (2011); Chico Moleque – um sonho
de liberdade (2016), de Maria Luiza Bretas. A escolha das obras se deu a partir de
critérios como: ser uma obra recente; ter um personagem menino negro; apresentar
diferentes perspectivas sobre a cultura negra; ter ilustrações articuladas ao texto verbal.
Considerou-se relevante a discussão de questões étnico-raciais através de livros de
Literatura Infantil Negra, a fim de implementar uma educação que faça face ao racismo,
o preconceito e a discriminação.

Palavras-chave: Literatura Infantil Negra . personagem . meninos . ilustrações
TITLE: Black Children's Literature: verb visual representations of boys characters.
Abstract

This paper aims to analyze the approaches and representations of black boys characters
in Children's Literature books. This study is mainly justified by the poor adherence to Law
nº. 10.639 / 2003, which required the teaching of Afro-Brazilian History and Culture in
elementary and high schools in Brazil (Brazil, 2004). The article is based on Brait's (2006)
character conception, Candido's (1995) humanizing discourse about literature, Fiorin
and Savioli's (1991) literary text concept, the text-reader relationship explained by
Zilberman (1991) and considerations about illustrations from the perspective of
Cadermatori (2008). Linked to the project “Black Children's Literature: debating the color
of silence in the classroom” (AMARILHA, 2018 - 2022 [CNPq-UFRN / Propesq]), this
research is qualitative and bibliographic. The corpus of the study is two works of black
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children's literature: Pedro Noite, by Caio Riter; Chico Moleque –um sonho de liberdade,
by Maria Luiza Bretas. This choice was based on the following criteria: being a recent
book; have a black boy character; present different perspectives on black culture; have
articulated illustrations to the verbal text. It was considered relevant the discussion of
ethnic-racial issues through books of Black Children's Literature in order to establish an
education that faces racism, prejudice and discrimination.

Keywords: Black Children's Literature . character . boys . illustrations
Introdução
Este trabalho, vinculado ao projeto “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio
na sala de aula” (AMARILHA, 2018 – 2022 [CNPq-UFRN/Propesq]), tem como objetivo
analisar a representação de personagens meninos negros em dois livros de Literatura
Infantil. Na análise, serão evidenciadas as abordagens e representações desses
personagens
negros
tendo
em
vista
questões
étnico-raciais.
A realização desse estudo se justifica pela pouca adesão à Lei nº 10.639/2003 que
obrigava o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino
fundamental e médio do país (BRASIL, 2004); pela necessidade de formação do
professor para saber lidar com situações advindas dessa Lei; e pela importância de
representatividade de crianças negras na literatura. Entende-se aqui como Literatura
Infantil Negra o conjunto de obras que abordam a cultura negra em sua diversidade,
seja
produzida
na
África
ou
na
diáspora.
Considerando o papel transformador da literatura, Amarilha (2013) afirma que, dada a
natureza simbólica, lúdica e comunicativa, a literatura se oferece como território de
conhecimento, prazer e de ensaio geral para a vida. Sendo assim, possibilita mudanças
de horizontes, através da qual as obras de Literatura Infantil Negra possibilitam a
ressignificação de uma cultura até então situada às margens da sociedade.
Ao observar um livro de Literatura Infantil, percebe-se que são obras
predominantemente ilustradas. Tais ilustrações vão além de uma simples ornamentação
estética e possuem diferentes funções: acrescentam informações à história, ampliam
horizontes, exploram dimensões semânticas e podem potencializar ou orientar o leitor
a produzir efeitos de significação. De acordo com Mobrice (1990), esses efeitos variam
de acordo com a leitura de mundo do leitor e de suas experiências.
No que se refere à Literatura Infantil Negra, as imagens auxiliam na representação de
crianças negras. Conforme o entendimento de Guacira Louro (1997, p. 98),
representação é aqui compreendida como “formas culturais de referir, mostrar ou
nomear um grupo ou um sujeito”. Trata-se de uma forma de conhecimento e de
divulgação do outro, fundamental para o processo de construção da identidade social e
cultural
do
sujeito.
Segundo Martins e Cosson (2008) há uma grande diferença entre a representação sobre
o
negro
e
a
representação
do
negro:
Representação sobre o negro: negam ou aprisionam a identidade do grupo em uma
posição que lhe é desfavorável socialmente. Configura uma identificação negativa.
Representação do negro: operação estética de positivação do que era desvalorizado.
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58-59,

2008)

Neste trabalho defende-se a representação da criança negra através da literatura
infantil, tendo em vista que a população brasileira é composta de três raízes (indígena,
negra e europeia), com um contingente majoritário de negros[1], que seguem com pouca
representatividade na literatura. Tratar de temáticas relacionadas aos negros é uma
forma de conhecer mais sobre a cultura negra, os negros no Brasil e as contribuições
desses
povos
à
nossa
identidade.
Ao definir o homem branco como um padrão para a humanidade desqualifica-se outras
culturas, dentre elas a cultura negra, e reafirma-se a cultura branca como superior.
Tendo a escravidão como algo marcante em sua história, o negro só começa a ter
espaço na literatura brasileira na década de 80 do século XX. É nesse período que,
segundo Andréia de Souza (2005, p. 199): “os livros passaram a apresentar e enfatizar
positivamente aspectos da cultura negra como a capoeira e a mitologia dos orixás”. No
entanto, é possível encontrar obras recentes ainda na perspectiva do negro como ser
inferior.
[1] De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de brasileiros que
se declaram pretos foi a única que cresceu em todas regiões
Metodologia

A presente pesquisa utiliza abordagem qualitativa e consiste em estudo bibliográfico.
Essa metodologia foi escolhida com o objetivo de possibilitar uma formação de base
teórica rumo à construção de um raciocínio que comprove a relevância do tema frente
às tensões e questões étnico-raciais como preconceito, discriminação e racismo
prevalentes na sociedade brasileira.
No que tange à pesquisa qualitativa, é importante considerar o que dizem Deslauriers e
Kérisit (2012, p.131) ao afirmarem que: “A pesquisa qualitativa não pode ser reduzida a
uma descrição de ações ou fenômenos. O objeto por excelência desse tipo de pesquisa
é a ação interpretada pelo pesquisador e pelos sujeitos da pesquisa”. Dessa forma, fica
evidente a relevância da participação ativa do pesquisador o qual deve ir além de
análises simples que se resumem a meras descrições.
A pesquisa é de natureza bibliográfica, baseada na leitura de trabalhos anteriores e em
conceitos já desenvolvidos. No entanto, este estudo apresentará a linha de raciocínio e
entendimento da autora do trabalho diante da diversidade de informações e de fontes.
Autoras como Markoni e Lakatos (2010, p.166) demonstram corroborar com essa ideia
ao afirmarem que “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou
escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou
abordagem, chegando a conclusões inovadoras”.
Utilizando as etapas da pesquisa bibliográfica sugeridas por Prodanov e Freitas (2013),
pode-se afirmar que foram cumpridas as seguintes: escolha do tema (recorte);
levantamento bibliográfico preliminar; leitura do material; fichamento; redação do texto.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

96

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Diante dessa sequência é importante especificar melhor agora o delineamento da
pesquisa.
Tendo estabelecido o recorte temático deste trabalho, foi realizado um levantamento de
livros, artigos, dissertações e teses que versavam sobre a temática negra, a literatura
infantil, a formação do leitor e as ilustrações para compor a fundamentação teórica do
estudo. Por fim, foram lidos livros de literatura infantil negra para formação de repertório
e também para a seleção do corpus deste estudo.
O corpus do estudo é constituído de dois livros de literatura infantil negra, sendo que
um deles fez parte do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE,
selecionados para análise das representações imagéticas de personagens meninos
negros.
No que tange ao embasamento teórico, utilizou-se a concepção de personagem de Brait
(2006), do discurso humanizador sobre a literatura segundo Candido (1995), do conceito
de texto literário de Fiorin e Savioli (1991), da relação texto-leitor explicada por
Zilberman (1991), a partir da teoria da estética da recepção e algumas considerações
sobre ilustrações na perspectiva de Cadermatori (2008).
Para a análise dos personagens, foram selecionadas as seguintes obras: Pedro Noite,
de Caio Riter, com ilustrações de Mateus Rios, publicado em 2011 e Chico Moleque –
um sonho de liberdade, de Maria Luiza Bretas, com ilustrações de Santiago Régis,
publicado em 2016.
Capa do livro Pedro Noite (anexo 1)
Capa do livro Chico Moleque (anexo 2)
A escolha das duas obras se deu a partir dos seguintes critérios: a) ser uma obra recente
(publicada nos últimos dez anos); b) ser um texto literário; c) ter um personagem menino
negro; d) apresentar diferentes perspectivas sobre os personagens meninos; e) ter
ilustrações que se articulam com o texto verbal.
Considerou-se nas análises do perfil dos personagens meninos negros a relação textoimagem, evidenciando as abordagens e representações desses personagens: se são
construtivas ou se apenas reforçam estereótipos sobre o negro.
Após a apresentação da metodologia desta pesquisa, serão analisados dois livros de
Literatura Infantil Negra de acordo com os critérios elencados. Uma narrativa cujo
protagonista busca sua identidade e a assume com orgulho e outra que mostra a
predominância do branco sobre o negro.

Resultados e Discussões

Historicamente, a literatura acompanha as transformações sociais, comportamentais,
artísticas, culturais. Sendo todos esses aspectos intrínsecos à vida humana, Antonio
Candido (1988) muito sabiamente relaciona a literatura a uma necessidade profunda da
humanidade. Se valores e princípios contidos na sociedade estão presentes também na
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ficção, a leitura de obras literárias ajuda a entender o mundo, influenciando na formação
de opinião e da personalidade.
O livro passa a ser, então, um caminho para aqueles que pretendem moldar
posicionamentos de acordo com um paradigma dominante. A literatura pode humanizar
enriquecendo a percepção do mundo com palavras organizadas e aplicadas em
determinadas situações com as quais o leitor se identifica, mas também pode oprimir e
confundir o indivíduo.
A identificação com personagens da literatura faz com que a relação texto-leitor seja
mais próxima, mais íntima. A representatividade, segundo Candido (1988), é um
elemento fundamental no processo de humanização, já que as situações da ficção
levam o leitor a uma inevitável comparação com a própria realidade. Trata-se da reflexão
do real através da ficção, razão pela qual a literatura ocupa um relevante espaço na
cultura e na história dos mais diversos povos.
De acordo com Zilberman (2009, p. 16), a leitura não deve ser resumida como: “[...] o
resultado satisfatório do processo de letramento e decodificação de matéria escrita, mas
como atividade propiciadora de experiência única com o texto literário”. Para que o leitor
consiga ir além da decodificação é preciso que haja uma experiência prazerosa com a
leitura. A experiência única, mencionada pela autora, está relacionada com o poder
formador e libertador da literatura.
A proximidade da relação texto-leitor também inclui a relação do leitor com a
personagem da obra. Segundo Brait (2017), quando se trata de uma figura humana, o
leitor é instigado a conhecer-se através das situações fictícias vividas pela personagem.
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que para a Literatura Infantil Negra essa
projeção do leitor na personagem auxilia na reflexão e discussão de questões étnicoraciais.
Tal projeção se dá também através das ilustrações, as quais facilitam o acesso da
criança à história. De acordo com Cadermatori (2008, p. 87), as ilustrações “[...] exercem
papel determinante na percepção e na produção de efeitos de sentidos implícitos,
explícitos ou possíveis da literatura endereçada à criança”. Ao deixar lacunas no texto
escrito e nas imagens, autor e ilustrador permitem que o leitor resolva e interprete
determinadas situações da história. Para os pequenos tal responsabilidade é importante
para sua formação leitora, já que dessa forma há o estímulo à capacidade analítica das
crianças.
Com relação à Literatura Infantil Negra, as imagens podem reforçar ou romper com os
estereótipos. Podem afirmar a identidade negra ou negá-la. Podem resgatar e valorizar
a cultura negra ou discriminá-la.
Diante desse quadro de referência afirma-se, então, que as análises das obras
selecionadas focalizam as representações imagéticas dos personagens, bem como sua
relação com o texto escrito na construção da abordagem adotada pelo autor e pelo
ilustrador sobre a temática negra.
Pedro Noite
Do autor Caio Riter e com ilustrações de Mateus Rios, o livro Pedro Noite foi publicado
no ano de 2011 pela Editora Biruta.
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A obra conta a história de Pedro, uma criança sem referências e com muitas perguntas.
Criado por uma senhora chamada Cida, o menino vivia sem pai nem mãe. Em meio à
convivência com crianças brancas, Pedro era constantemente alvo de piadas e tido
como sujo por causa da cor de sua pele. Sem ter conhecimento de seus ancestrais, o
garoto nada respondia. Apenas chorava a angústia de não saber de onde veio nem com
quem se parecia.
Este livro trata de identidade, da diferença cultural, diferença étnico-racial e da
importância das referências na construção do ser. O total desconhecimento de si
aprisionou Pedro que tende a se submeter a uma cultura dominante.
“Pedro chorava muito, chorava até demais, e no seu choro cantava música vinda nem
sabia de onde [...]” (RITER, 2011, p. 18). A música que Pedro cantava era advinda do
yorubá, língua negra e africana. Apesar de não conhecer sua história, o menino entoava
cantos de seu povo. O autor ressalta aqui a cultura como raiz profunda e que não pode
ser extraída de alguém pela imposição de outra cultura por mais hegemônica que seja.
Segundo Laraia (2009), é por meio da linguagem que transmitimos cultura. Sem dúvida,
os cantos de Pedro na sua língua de origem foram aprendidos por ele na convivência
com outros membros de seu grupo e vinham em sua memória para reafirmar, ainda que
inconscientemente, sua origem.
Sabendo que a abordagem da cultura negra na obra se dá através da linguagem,
observou-se que a linguagem verbal se configura como sendo literária, pois traz
algumas características citadas por Fiorin e Savioli (1991), tais como: mensagem
autocentrada (a recriação de certos conteúdos pelo autor o qual faz uso de rimas, por
exemplo, como é o caso de Pedro Noite); linguagem conotativa (uso de metáforas);
plurissignificação. Portanto, Caio Riter utiliza de recursos poéticos na construção de seu
texto. A história é escrita em versos, apresentando a estrutura de um poema. A presença
de metáforas e da logopeia também podem ser percebidas, conforme fica evidente a
seguir:
Pedro era garoto,
destes que de tudo ria,
menino pintado de noite,
olhos de estrela,
boca de lua crescente,
canção de pássaro entre os dentes.
Garoto Pedro era,
que desde o muito pequenino,
o lábio ia apertando
pra ficar no sempre bem fino.
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Assim mandava o pai,
assim fazia o menino.
E, nessas coisas de fazeção,
a vida é que vai mesmo no fazido.
(RITER, 2011, p. 6. grifo nosso)
Em se tratando de uma obra literária, a metáfora (figura de linguagem que produz
sentido figurado) costuma ser muito utilizada no texto escrito. No texto acima, a primeira
estrofe traz alguns exemplos. Ao descrever Pedro, o autor utiliza elementos contidos no
céu à noite (a própria noite, as estrelas, a lua). Tudo para comparar a cor negra com a
escuridão da noite, o brilho nos olhos do menino com as estrelas e o formato da sua
boca e o branco dos dentes com a lua.
De acordo com Pound (1977) a poesia é composta por elementos como a melopeia,
fanopeia e logopeia os quais tornam a comunicação diferente no texto literário. Diante
do trecho em análise, percebe-se que se configura em um texto poético com presença
de logopeia (presença de novas palavras, conceitos inesperados) nos dois últimos
versos. Palavras como “fazeção” e “fazido” são escolhas do autor para surpreender o
leitor e auxiliar na sua ampliação de horizonte. No campo da semântica, o texto
“desautomatiza as expectativas do sujeito” (AMARILHA; FREITAS, 2016, p.16).
No que tange às imagens, é importante mencionar o que afirma Nodelman (1998 apud
MAGALHÃES, 2008, p. 58) “Há uma união mais efetiva entre os dois textos, quando
escritor e ilustrador utilizam as diferentes qualidades de suas respectivas artes para
comunicar informações”. Tal união efetiva é percebida na obra, como em uma das
primeiras ilustrações (p. 8), Pedro demonstra estranhamento com a foto do quadro.
Deveria retratar o menino, mas não poderia ser ele. Tanto o pai quanto a criança do
quadro eram brancos. A diferença é percebida pelo personagem através do reflexo do
vidro do quadro. A sensibilidade do autor e do ilustrador demonstra que há cumplicidade
entre os dois na narrativa.
Livro Pedro Noite, p. 8-9 (anexo 3)
Percebe-se que a história não é contada apenas através da linguagem textual, mas
também pela linguagem não verbal. A simplicidade de Pedro e de quem estava ao redor,
seu olhar desconfiado, a intensidade da noite em um lugar rústico e o sentimento do
menino ao saber que pertence a uma cultura que é sua e dos seus antepassados são
retratados nas ilustrações de Mateus Rios, elaborando assim uma narrativa verbovisual, ou seja, texto e imagem são complementares e ambos fazem parte da narrativa
acrescentando informações e enriquecendo a obra.
Outro exemplo dessa complementaridade está no momento em que Pedro, através das
histórias do velho Juvenal, se liberta ao reconhecer seus ancestrais. Conforme o menino
escutava as narrativas, ele compreendia suas origens, se entregava à sua cultura e se
libertava de uma das piores prisões: o aprisionamento de si mesmo aliado à indiferença
de quem está ao redor. Na ilustração, Pedro aparece como se estivesse voando de
olhos fechados em meio às lembranças que eram visualizadas no céu de noite
estrelado. Seu voo tinha como destino a liberdade e assim, mais uma vez, texto e
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imagem se complementam enfatizando os sentimentos do personagem em um
momento importante da narrativa.
Páginas 26 e 27 do livro Pedro Noite (anexo 4)
No que se refere ao perfil do personagem principal, observou-se que Pedro, ao conhecer
sua história, deixa de ser submisso e passa a ser sujeito ativo. Ao se reconhecer, o
menino percebe que também tem um passado repleto de memórias que preenchiam
pouco a pouco o vazio que nele habitava até então. A cor da pele não era sujeira, mas
sim, herança. Herança da beleza de seu povo heróico.
Pedro compreendeu cada vez
vez cada mais,
ele era a cara de seus pais, de seus avós,
de seus heróicos ancestrais.
Deles é que vinha aquela vontade de cantar,
toda música, música de língua estranha,
língua de negro, língua africana.
Gbòrín ayé!
(RITER, 2011, p. 26. grifo nosso)
Compreendendo de onde veio, Pedro não mantém uma postura passiva e de submissão
diante de sua atual realidade, mas reage positivamente, afirma sua identidade e nega
qualquer outra forma de representação que não seja como de fato ele é: negro. No
trecho a seguir é possível perceber a atitude emancipatória do personagem e o
empoderamento causado pelas histórias de Juvenal: “Entendeu o tal do retrato,
entendeu o que queriam fazer dele. E disse: basta! Não era. Não queria. Ser igual, ser
espelho” (RITER, 2011, p. 27). Pedro se descobre protagonista da própria história.
Juvenal possibilita o resgate cultural de Pedro e o menino não se sente vitimizado por
tudo que passou até então.
Diante da postura do personagem analisado, percebe-se que esta obra promove a ideia
do conhecimento e da valorização da cultura negra e, assim, pode ser uma forma de
combate ao estereótipo. Em vez de conformismo há questionamentos. Em vez de autovitimização, o menino Pedro se orgulha do que é.
Chico Moleque: um sonho de liberdade
Da autora Maria Luiza Bretas e com ilustrações de Santiago Régis, o livro Chico
Moleque: um sonho de liberdade foi publicado no ano de 2016 pela Cânone Editorial.
A obra conta a história de Chico Moleque, um menino que nasceu no continente africano
e que, assim como vários outros negros, foi capturado e enviado para a região das
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minas, no Brasil, para ser vendido como escravo. Além de um dono, ganhou também
um trabalho e um nome: Francisco Antônio de Moraes. Por ser muito esperto quando
criança, recebeu o apelido de Chico Moleque. Cresceu trabalhando muito e se
diferenciava dos outros escravos por “Sua obediência, seu poder de liderança e uma
força interior [...]” (BRETAS, 2016, p. 18).
Como resultado do seu árduo trabalho, Chico Moleque conseguiu comprar sua Carta de
Alforria, a de sua mulher e a de seus dez filhos. Além disso, comprou ainda um pedaço
de terra que anos depois se tornaria uma grande comunidade quilombola chamada
Cedro, onde são cultivadas plantas medicinais. Por ter conseguido sua liberdade e seu
espaço, o personagem é considerado um herói para seu povo.
Trabalhando também
comprou a liberdade de
sua mulher e de seus dez
filhos. E ainda conseguiu
comprar um bom
pedaço de terra, parte
da Fazenda Flores do
Rio Verde, que na época
Pertencia a Jataí, para lá
poder plantar, colher e
viver disso. Isso foi em
1885, antes, portanto, da
abolição da escravatura
no Brasil.
(BRETAS, 2016, p. 21)
A obra em análise é resultado de uma pesquisa desenvolvida pela autora do livro na
Comunidade Quilombola do Cedro de Mineiros, Goiás, onde é preservada a memória
de Chico Moleque por todos aqueles que dele descendem. Baseada em depoimentos
das pessoas da comunidade, a história de Chico Moleque é contada na perspectiva do
escravo-herói que com muito trabalho, obediência e liderança conseguiu sua liberdade
e seu espaço sem precisar fugir dos maus tratos de seu senhor.
A história acontece no século XIX, no período de escravidão negra no Brasil e trata com
uma incômoda leveza a situação do personagem. Assim como foi feito com a obra
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anterior, pretende-se aqui analisar o texto escrito, as ilustrações e, por fim, identificar
como se dá essa representação do negro através do personagem.
A linguagem utilizada na obra traz poucas reflexões ao leitor por ser mais informativa.
Apesar de estar contando a história de vida do personagem, a autora utiliza o vocábulo
“a gente”, incluindo o leitor na narrativa, e segue utilizando a primeira pessoa do plural
como uma forma de aproximar o personagem do leitor, remetendo-o a algumas
situações que o fazem refletir sobre quão efêmera é a vida, como no trecho a seguir:
Sua terra natal
era a África, com
suas savanas,
animais selvagens,
extensas
campinas, muito
verde e liberdade.
Na verdade, ele
nem tinha muita
consciência disso,
pois a gente
sempre pensa que
o que é natural
na nossa vida
vai durar para
sempre.
(BRETAS, 2016, p. 8. grifo nosso)
As reflexões presentes na literatura infantil instigam o jovem leitor. Regina Zilberman
(2008) considera a produção literária para crianças como sendo um importante canal de
compreensão de si mesmo e do mundo. Sendo assim, é através da leitura que a criança
é colocada em diferentes situações, conhecendo também realidades distintas as quais
serão fundamentais para sua formação humana.
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Ainda fazendo referência à língua escrita, observou-se poucas metáforas e a ausência
de rimas e de ritmo. Na maior parte da narrativa, a autora escreve fazendo uso
predominante da linguagem denotativa.
Depois de uma longa travessia por mar, chegou ao
novo país que passaria a ser a sua pátria, onde foi
vendido como escravo.
Ganhou, então, um dono que
lhe deu trabalho e um nome,
Francisco Antônio de Moraes.
(BRETAS, 2016, p. 12-13)
Do ponto de vista da linguagem escrita, é importante considerar que a obra de Maria
Luiza Bretas trouxe algumas inquietações. Conforme já mencionado neste trabalho, a
Literatura Infantil Negra trata da cultura negra através da representação do negro
conforme explicada por Martins e Cosson (2008), a qual reivindica as diferenças e
desconstrói estereótipos. No entanto, verificou-se que a autora não problematiza o
trabalho escravo, mas sim converte o trabalho “de sol a sol” como sendo um caminho
viável para o personagem se tornar um herói. Quais seriam essas oportunidades para
um escravo?
Chico Moleque nasceu como qualquer criança nasce,
mas ele soube aproveitar todas as oportunidades
que a vida lhe ofereceu e soube ir atrás de seu sonho
de liberdade. Ele é um verdadeiro herói para o seu
povo e merece a nossa admiração.
(BRETAS, 2016, p. 25, grifo nosso)
Em contrapartida as ilustrações chamam a atenção por seus traços fortes e coloridos.
O formato da encadernação do livro realça as imagens as quais estão verticalizadas,
ocupando as duas páginas. O ilustrador retrata o que está escrito, mas vai além do texto,
conforme se observa nas páginas a seguir.
Livro Chico Moleque – um sonho de liberdade,p. 20 - 21 (anexo 5)
Ao contar que Chico Moleque comprou sua liberdade e a de sua família e também um
pedaço de terra, Santiago Régis traz nas ilustrações as raízes que Chico Moleque cria
ao constituir uma família e comprar um lugar que será seu. A imagem mostra seus filhos,
sua esposa e ele próprio. No lugar de seus pés há raízes as quais não estão explicitadas
no texto escrito, levando o leitor a perceber como o personagem se desenvolve e cria
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vínculos definitivos na cidade onde mora. No entanto, a ilustração em análise também
gera incômodo quando se observa Chico Moleque como uma árvore (os pés são as
raízes e seus braços são os galhos) e seus filhos pendurados nos seus braços (galhos)
como se fossem macacos, podendo reforçar através dessa ilustração uma visão pouco
humanizada dos negros.
Outras imagens que merecem destaque são as das páginas 12 e 13. Nelas, o ilustrador
com muita sensibilidade mostra a grande diferença entre duas das classes sociais
existentes no período de escravidão no Brasil: os senhores e os escravos, dominantes
e dominados, brancos e negros. Mais uma vez a ilustração informa além do que está
dito no texto verbal. Além da cor da pele, há um destaque para as ricas vestimentas dos
brancos. Fica clara a supremacia dos senhores em detrimento dos negros, tal como
acontecia no período escravista. Não por acaso os brancos estão na parte de cima da
página e os negros na parte de baixo.
Livro Chico Moleque – um sonho de liberdade, p.12- 13. (anexo 6)
Observa-se, então, que a obra faz a relação texto-imagem permitindo que o leitor reflita
sobre a temática. Contudo, ao considerar a literatura em seu papel humanizador e
ampliador de horizontes, tem-se o incômodo mencionado anteriormente relacionado ao
caminho escolhido pela autora para contar a história desse personagem negro, já que
a narrativa não ressalta a cultura negra nem traz a discussão étnico-racial. Ao contrário:
tende a reforçar a ideia de que através de um comportamento submisso e obediente é
possível conseguir o que se quer e ainda ser admirado por isso.
A postura cordata de Chico Moleque e sua conformidade diante da escravidão e da
difícil realidade mostram um personagem servil, que aceita suas condições e que é
admirado pelo seu senhor. Este, por sua vez, o admira porque se trata de um funcionário
que ajuda na produção e, consequentemente, no seu enriquecimento.
Percebe-se, enfim, que apesar da tentativa de contar a história de um escravo-herói, o
personagem analisado apresenta algumas características que em vez de valorizá-lo,
coloca-o como sendo subserviente e conformado com a triste realidade da escravidão,
não enfatizando positivamente, portanto, os elementos da cultura negra.

Conclusão
Acreditando na literatura como libertadora e ampliadora de horizontes, é coerente
afirmar que ela pode ter uma função emancipatória e humanizadora ou reforçar valores
negativos. Ao apresentarem diferentes situações vivenciadas por personagens, as
obras
literárias
oferecem
oportunidades
de
reflexão
para
o
leitor.
Envolvendo temáticas diversas, a literatura auxilia na desconstrução de preconceitos
enraizados na sociedade. A Literatura Infantil Negra atua, então, como um instrumento
fundamental que possibilita novos olhares ao que parece tão naturalizado pela
sociedade como a desigualdade social e a hierarquia entre etnias. Por isso essas
narrativas
devem
ser
abordadas.
Ao analisar as obras Pedro Noite e Chico Moleque – um sonho de liberdade observouse a diferença das perspectivas adotadas pelos autores. De caráter emancipador, Pedro
Noite é resgatado pela própria história. Ao se reconhecer, o personagem finalmente
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assume sua cultura e sua identidade. Nessa narrativa, tanto as imagens como o texto
verbal contribuem para revelar o conflito do personagem e a identidade do menino.
Em contrapartida, Chico Moleque assume uma postura obediente e submissa voltada
ao trabalho escravo. Mesmo pagando pela liberdade, percebe-se que não há na obra a
discussão étnico-racial tão necessária para um livro de Literatura Infantil Negra dirigida
a leitores em formação. As ilustrações do personagem mostram sua adequação ao
destino
que
lhe
fora
imposto.
Apesar das diferentes perspectivas dessas obras no texto escrito, as ilustrações das
duas histórias merecem destaque. Ambas trazem novas informações, dialogam com o
que está escrito e os ilustradores demonstram compreender o que diz Cademartori
(2009, p.79-80): “o atrativo instantâneo que ilustrações de livros de literatura infantil
exercem em crianças de qualquer época e, de modo especial, naquelas que hoje
crescem em um mundo acentuadamente visual, é fato inegável e de constatação óbvia”.
As imagens hoje são mais elaboradas e contam a história junto com o texto verbal.
Corroborando com essa ideia, Walty, Fonseca e Cury (2012, p. 90) afirmam que:
“Colocar imagem e escrita em campos opostos e excludentes é, no mínimo,
ingenuidade, já que, mesmo à nossa revelia, tais códigos se encontram em constante
interação”. Sendo assim, o fato de as ilustrações complementarem o texto literário e
ambos interagirem na narrativa é um processo que enriquece a leitura possibilitando
múltiplos
sentidos.
No que se refere à Literatura Infantil Negra, percebe-se quão importante é sua
participação para discutir a respeito da cultura negra, pois se a literatura tem o poder de
reforçar estereótipos ou de valorizar a cultura, é necessário analisar as obras antes de
lê-las para as crianças, buscando sempre evitar o estímulo ao preconceito. Deve-se ler
obras que problematizem a questão étnico-racial, fazendo com que jovens leitores
reflitam sobre a postura do personagem diante de situações diversas, o que pode revelar
sua
identidade.
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TÍTULO: O gestor e o coordenador pedagógico na educação inclusiva de alunos com
deficiência.
Resumo
O presente relatório, analisa aspectos de uma investigação, de caráter qualitativo, que
tem por objetivo investigar a atuação do gestor e coordenador pedagógico na educação
inclusiva de alunos com deficiência nas escolas públicas da rede municipal de Natal/RN.
Foram selecionadas três instituições públicas e uma privada com o critério de que
atendesse alunos com deficiência. As estratégias investigativas utilizadas foram:
observação, análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP), aplicação de
questionário e entrevista semi-estruturada. Dentre as quatro escolas em que foram
empreendidas a pesquisa, duas delas foram Centros Municipais de Educação Infantil
(CMEI) e duas do Ensino Fundamental I.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Gestão. Coordenador.
TITLE: The manager and the pedagogical coordinator in the inclusive education of
students with disabilities.
Abstract

This report reports aspects of a qualitative research, which aims to investigate the role
of the pedagogical coordinator in the inclusive education of students with disabilities in
public schools in the municipal network of Natal / RN. Three public and one private
institutions were selected with the criterion of attending students with disabilities. The
investigative strategies used were: observation, document analysis of the Pedagogical
Political Project (PPP), questionnaire application and semi-structured interview. Among
the four schools in which the research was undertaken, two of them were Municipal
Centers of Early Childhood Education (CMEI) and two of Elementary School I.

Keywords: Inclusive education. Management. Coordinator.
Introdução
Cada escola é singular, tem características e demandas próprias e em todos os dias é
possível nos defrontamos com situações que requerem dos profissionais que nela
atuam capacitação para lidar com todos os desafios que surgem. Mas,
independentemente de suas particularidades, um dos maiores desafios que as
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instituições escolares têm, atualmente, é o de alcançar uma prática educacional numa
perspectiva inclusiva, que seja de qualidade.
A educação inclusiva tem como proposta não somente o acesso, mas a permanência,
com qualidade, de todos os alunos na escola regular. A respeito dessa inclusão, Glat e
Blanco (2007, p.16) afirmam que “[...] a escola precisa formar seus professores e equipe
de gestão e rever as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a
compõem e que nela interferem.” Sendo assim, a instituição escolar precisa dispor de
ferramentas que contribuam para este processo inclusivo, derrubando barreiras
atitudinais e pedagógicas ainda existentes, revisando seu currículo e analisando suas
metodologias de ensino.
O coordenador pedagógico tem papel fundamental na prática pedagógica escolar,
sendo o responsável pela orientação e acompanhamento daqueles que integram o
processo educacional, envolvendo professores, pais, alunos, funcionários, assim como
a gestão escolar como um todo. Ele também é responsável por ministrar formações
continuadas no espaço da escola para os docentes, pois como afirma SCAFF et al
(2013, p. 18):
O coordenador pedagógico é um dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento
das atividades-meio da escola que, dentre suas atribuições tem a incumbência de
promover formações continuadas de professores, acompanhar o rendimento discente e
zelar pelo andamento do trabalho pedagógico como um todo.
Então, a figura do coordenador é um pilar importante para estruturar todo
desenvolvimento em uma instituição. Através dele as inúmeras funções que lhes são
atribuídas, sejam elas burocráticas ou práticas, e dessas dependem relações humanas,
para que as demais sigam seu percurso natural. O coordenador fica responsável para
dialogar entre com vários sujeitos. É, portanto, um cargo de muitas negociações,
desgastante, principalmente para lidar com mães que não aceitam os diagnósticos de
seus filhos, pois assim que observado alguma dificuldade em grau elevado no
desenvolvimento no processo de ensino/aprendizado, é comunicado à família, para que
os mesmo possam procurar especialista na área, para melhor acompanhar e dar um
retorno para a escola. E, assim, iniciar um trabalho especializado individualizado na
especificidade das crianças, sendo para isso necessário uma longa conversa com os
responsáveis, que, em alguns casos, não querem aceitar a condição do filho.

Metodologia

No papel de bolsista de iniciação científica PIBIC/UFRN, da Base de Pesquisa sobre
Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, participamos da pesquisa
intitulada “O papel do coordenador pedagógico no processo de aprendizagem de alunos
com deficiência”, sob a orientação da professora Profa. Drª Lúcia de Araújo Ramos de
Martins.
A referida pesquisa está sendo empreendida na Rede Municipal de Ensino das cidades
de Natal e Parnamirim RN , com o objetivo de verificar como se procede a atuação de
gestores e coordenadores pedagógicos, com vistas à educação inclusiva de alunos com
deficiência, e, de maneira específica: analisar a concepção de gestores e
coordenadores pedagógicos no que diz respeito à educação inclusiva de alunos com
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deficiência; conhecer como vem sendo realizado o acompanhamento e a formação de
docentes atuantes em classes regulares, por parte dos gestores e coordenadores
pedagógicos, na perspectiva da educação inclusiva de educandos com deficiência.
Foram selecionadas, como campo da investigação, três instituições públicas de forma
aleatória, com o critério de que atendessem a alunos com deficiência. Das três escolas
pesquisadas, duas foram Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), que atendem
a alunos da Educação Infantil e as outras duas em que funciona o Ensino Fundamental
I.
A pesquisa aqui empreendida é de caráter qualitativo, pois, de acordo com Ludke e
André, “[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador
como seu principal instrumento.” Estes completam seu pensamento, fundamentando-se
em ideias de Bogdan e Biklen (1982), ao afirmarem que “[...] a pesquisa qualitativa
supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que
está sendo investigada, via de através do trabalho intensivo de campo.”
Dessa forma, essa pesquisa traz tal abordagem por considerarmos ser a mais indicada
para coleta e análise dos dados construídos, com base objetivos que foram elencados.
O método utilizado na pesquisa foi o Estudo de Caso que, de acordo com Yin (2001,
p.32): “[...] é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um
contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos”.
As estratégias utilizadas na investigação foram: observação não participativa do
ambiente escolar; análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) e entrevista
semiestruturada com alguns profissionais, no caso o coordenador pedagógico ou
gestores. O registro dos dados construídos na observação empreendida se deu por
meio de diário de campo, no período de 2017.1 a 2019.1.

Resultados e Discussões

No geral, todas as escolas carecem de uma estrutura tecnológica mais adequada para
atender aos alunos com deficiência, assim como de materiais adaptados para os
aqueles com comprometimento cognitivo e motor. Nas observações realizadas em sala
de aula, constatamos que não são utilizadas estratégias diferentes para sua
aprendizagem ou adaptações, pois as professoras utilizam a mesma atividade para
todos os alunos, as que os alunos com deficiência não conseguem ou não gostam, não
realizam. A partir da atuação do coordenador que se faz possível um ambiente inclusivo,
pois um dos principais objetivos de sua função é garantir o processo de ensinoaprendizagem bem-sucedido para os educandos em geral e, para tanto, realiza o
acompanhamento também das problemáticas diversas no cotidiano escolar. No que se
refere à importância do trabalho de coordenação pedagógica na busca de melhoria da
qualidade das aulas dos professores e nos resultados das aulas dos alunos diz que: “A
importância do planejar junto aos professores traz grandes resultados no processo da
aprendizagem dos alunos”.

Conclusão
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Consideramos necessário realçar que as pessoas com deficiência e com outras
necessidades específicas não buscam favores, nem privilégios, apenas reivindicam
seus direitos. Nesta perspectiva, deve ser buscada, no âmbito educacional, a equidade
garantida constitucionalmente, ou seja, estabelecer no ambiente escolar estratégias e
melhorias para que a deficiência não seja vista como um fator restringente para a
aprendizagem dos educandos. Essas constatações iniciais são embasadas a partir das
considerações que se deram nas reuniões de estudo coordenadas pela Profª. Dra. Lúcia
de Araújo Ramos Martins, em consonância com os autores estudados no decorrer da
pesquisa.
Destacamos que, todo indivíduo deve possuir os mesmos direitos e oportunidades de
aprendizagem, a escola deve possuir um aparato não só legislativo ou documental que
disponha sobre esses direitos, mas buscar a sua efetivação na prática pedagógica. Em
suma, podemos concluir que, apesar de haver grandes avanços no contexto
educacional na perspectiva inclusiva nos últimos anos, a escola ainda não alcançou os
parâmetros desejados. Nesse sentido, podemos dizer que a atuação efetiva do
coordenador contribui para a construção de um ambiente inclusivo, pois, a partir de sua
relação com os demais sujeitos integrantes do corpo escolar terá mais condições para
dispor das ferramentas necessárias para contribuir e transformar esse ambiente, de
forma significativa.
Há necessidade, para tanto, de: uma aproximação maior entre a coordenação
pedagógica e seus docentes no que se refere à prática pedagógica empreendida no
cotidiano escolar com os alunos com deficiência; um investimento maior no tocante à:
formação continuada dos docentes e dos demais elementos constitutivos da escola;
quebra de barreiras físicas (na estrutura das escolas que necessitam de rampas,
banheiros adaptados); disponibilização de materiais e equipamentos adequados;
rompimentos de barreiras atitudinais na relação do professor-aluno, coordenadorprofessor e coordenador-aluno, tendo em vista que o professor é um agente articulador
e mediador no processo educacional inclusivo dos educandos e o coordenador atua
diretamente no intuito de sistematizar e aperfeiçoar a prática pedagógica dos docentes,
isto é, todos são peças fundamentais para que ocorra, de fato, a inclusão.
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TÍTULO: "Marchando com muito garbo e correcção": a disciplinarização de corpos na
Companhia de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte
Resumo
Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e as
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte, no
período que corresponde à segunda metade do século XIX ao início do século XX, na
cidade de Natal. Fundada sob o nome de Companhia Aprendizes de Marinheiro, foi
inaugurada em agosto de 1872. Tinha como propósito recrutar crianças desvalidas a fim
disciplinar seus corpos, formando-os marinheiros, prontos para constituir o corpo da
Marinha do Brasil. A partir de 1886, esta instituição passou a ser chamada de Escola de
Aprendizes Marinheiro, funcionando na cidade do Natal até 1942. Fez-se uso
fundamental do conceito de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem como,
o conceito de arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às fontes,
sabores. Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao período
de seu funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil,
localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Esses documentos foram transcritos
como uma das etapas da pesquisa sobre a Companhia/Escola de Aprendizes
Marinheiro do Rio Grande do Norte. Para tanto, nos debruçamos sobre esses
documentos a fim de analisar o funcionamento e as práticas escolares desta instituição.
Conclui-se, pois, que essa instituição militar, para formar marinheiros, adotava medidas
de adestramento de corpos – conceito foucaultiano – como prática integrada às práticas
educativas.
Palavras-chave: Escola de Aprendizes marinheiro; Práticas Educativas; Disciplina.
TITLE: FOR THE "TRAIN OF GOOD SAILORS AND USEFUL EDUCATION TO
CHILDREN

EXPOSED

TO

ADDICTIONS

AND

MISERY":

THE

SAILOR

APPRENTICES' COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE.
Abstract
This research project aims to analyze the school practices and specificities of the Sailor
Apprentices' School of Rio Grande do Norte, in the period which comprehends the
second half of the 19th century, and the beginning of the 20th century, in the city of Natal.
It was founded under the name of Sailor Apprentices' Company of Rio Grande do Norte,
inaugurated in August 1872. Its purpose was to recruit undervalued children and
discipline their bodies, forming them sailors, ready to constitute the Brazil’s navy force.
In 1886, this institution was renamed as Sailor Apprentices' School, operating in the city
of Natal until 1942. Fundamental use was made of the discipline concept by Michel
Foucault (2014), and the concept of archive from Arlete Farge as well, responsible for
assigning flavors to sources. Methodologically, the documents that were analyzed
comprehends the period of its functioning, which are available at the Brazilian Navy
Archive, located in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. The transcription of those documents
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was also a part of the research about the Company/School of Sailors Apprentices of Rio
Grande do Norte. To this end, we deeply looked at the documents to analyze the
functioning and school practices of the institution. We conclude, therefore, that the
Company to train sailors adopted domestication of the body – a Foucault's concept – as
an integrated practice to the school practices.
Keywords: Escola de Aprendizes Marinheiros, Educational practices; Subject.
Introdução
Em 16 de dezembro de 1872, sob o decreto n. 5181, uma nova instituição era fundada
no Rio Grande do Norte: a Companhia de Aprendizes Marinheiros. A primeira aparição
dessa instituição se deu em meados do século XIX. Seu funcionamento foi ativo em
Natal até 1942, período em que já se chamava de Escola de Aprendizes Marinheiros,
conferindo-lhe um caráter mais educacional e pedagógico ao projeto de formação de
crianças entre 11 e 14 anos, especificamente, em situação de carência - como órfãos,
miseráveis, viciados e desvalidos de uma maneira geral. O caráter militar desta
instituição observa-se em algumas de suas características, como um currículo misto,
que não apenas ensinava conceitos fundamentais - como gramática, aritmética,
geografia -, mas também conceitos morais - como doutrina cristã - e disciplinas para a
formação profissional de marinheiro - como a utilização de rifles, práticas aquáticas,
manuseio de equipamento naval e treinamento físico. Seu primeiro espaço de
funcionamento, até a compra de um terreno apropriado e a construção da escola (Cf,:
2º Livro de Termos Especiaes). Outro fator não meramente contextual é a Guerra do
Paraguai (1864 - 1870), ocasião da Batalha de Riachuelo ocorrida em 11 de junho de
1865, momento rememorado em atas da instituição (Cf.: Livro de Ordens do Dia). Dada
as lacunas sobre essa escola, e qualquer que tenha sido sua influência na cidade do
Natal, bem como sua localização, há uma demanda de pesquisa aí a ser consumada.
O fim, em termos de pesquisa, é apreender a experiência do funcionamento desta
instituição escolar, suas práticas educacionais e seus saberes fomentados, e sua cultura
escolar de disciplinarização do corpo, da mente e dos costumes.
Metodologia
Metodologicamente, a pesquisa não se prende à uma análise das prática educativas,
mas de um estudo da cultura escolar como um todo, compreendendo-a como um total
de caráter formativo. O processo metodológico de análise foi relativamente simples. Os
documentos utilizados, disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil, localizada na Ilha
das Cobras, Rio de Janeiro, foram, de forma lícita, concedidas ao coordenador da
pesquisa, o Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior, que os copiou digitalmente. Ao
todo, a documentação abrange, em dezessete livros, registros sobre o cotidiano,
métodos disciplinares, práticas educacionais, dados sobre higiene e saúde, além de um
vasto número de informações sobre acervo material. O primeiro passo da pesquisa pois os documentos são, em sua maioria manuscritos, do final do século XIX e início do
XX - foi transcrever a documentação paleográfica que estava disponível enquanto mídia
digital, visto que desde a extinção da escola, o arquivo tornou-se um espaço de memória
da instituição. A transcrição também se deu de maneira digital, utilizando dois
computadores para que os pesquisadores pudessem visualizar o documento, e
imediatamente digitar seu conteúdo em caracteres. Parte da transcrição é lenta, pois se
faz necessário compreender diferenças de estrutura gramatical, siglas, abreviaturas e
etc. Depois de transcrever a documentação, a próxima etapa foi analisar o conteúdo de
cada livro, categorizar, e explorar seu potencial científico, pensando no referencial
teórico proposto a priori. Daí, então, foi necessária uma leitura crítica, compreendendo
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não só os dados coletados, mas sua intenção enquanto registro escrito, e também sua
possível omissão deliberada. O debate se estendeu também a apresentação de
trabalhos no III COHISME - RN - Colóquio História e Memória da Educação. Intitulado,
"Concurso para Professores Normalistas na Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio
Grande do Norte na Primeira Metade do Século XX", o artigo busca debater sobre como
era feito o processo de seleção de professores na Escola Aprendizes Marinheiros.
Também tem como objetivo, analisar a metodologia e didática dos candidatos na prova
de concurso.
Resultados e Discussões
Dos dezessete livros transcritos, os dados coletados mostram dados muito variados e
específicos sobre o funcionamento da escola, e sua prática educacional. A discussão
documental gira em torno de três objetivos específicos, a saber, discutir as matérias
escolares e seus materiais didáticos (livros) que visavam formar uma cidadão militar
apto a defender sua Pátria, bem como saber gerir marinheiros aptos a construir
instrumentos de uso da Marinha do Brasil, bem como resistir a situações de
vulnerabilidade ao mar; entender o cotidiano nesse espaço escolar através das
anotações contidas nos Livros de Ordem do Dia responsáveis por descrever as
ocorrências, as burlas e as atividades próprias da cultura escolar; examinar as fichas
individuais dos alunos, chamada pela Marinha do Brasil de Livro de Socorros, contendo
informações que vão desde as medidas físicas do corpo as posturas e comportamentos
dos discentes, caracterizadas pelo processo de disciplinamento do corpo. O cotidiano
do funcionamento institucional, vide o Livro de Ordens do Dia e as atas de Concurrencia,
apresenta dados, sobretudo, de ordens administrativas e burocráticas - eventos, atas
contendo dados sobre alunos que se formaram ou foram expulsos, troca do corpo
administrativo no que diz respeito aos coordenadores e patentes -, e atas que
apresentam detalhes sobre materiais comprados para a escola. Este material,
especificamente, nos deu um panorama do funcionamento interno da escola. Quanto à
disciplina, métodos disciplinares punitivos utilizados sobre os próprios sargentos são
comuns, mostrando uma austeridade e rigidez interna próprio de uma escola militar,
percebido através das anotações contidas no Livro de Castigos para Sargentos.
Também foi possível analisar de que maneira um aprendiz poderia ingressar em turmas
mais avançadas, bancas examinadoras compostas para avaliar o desempenho
daqueles, e o ingresso até mesmo em especializações para serviço na marinha, por
meio do Livro de Atas de Exames dos Marinheiros. Quanto à educação em termos de
instrução, o livro de Termo de Concurso em especial se destaca, apresentando
exigências quase curriculares de aprendizagem, desde gramática e domínio do idioma,
até noções de geografia que sugerem a necessidade de auxiliar, por exemplo, uma
criança a adquirir um olhar atento à abstração de conhecimento topográfico. Em termos
de saúde, um documento que chama a atenção é o livro de Termo de Accidentes, que
contém informações médicas extremamente detalhadas. Todos os documentos
referenciados até aqui testificam, em suma, uma cultura escolar extremamente
preocupada com sua rigidez e austeridade institucional, bem como a preocupação, até
mesmo no currículo básico, de se formar marinheiros. O restante da documentação Livro de Contractos, Livro de Termos Especiaes, Livro de Termos e Concessão de
Terrenos, dentre outros -, apresenta um vasto acervo material do qual a escola
dispunha, e por vezes livrou-se, que vão desde coisas mais simples, como bandeiras,
até substâncias utilizadas na enfermaria.
Conclusão
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Ao analisar os documentos disponibilizados pelo Arquivo da Marinha do Brasil, na
cidade do Rio de Janeiro, foi possível observar de uma forma mais vasta a Escola
Aprendizes de Marinheiro do Rio Grande do Norte, a fim de entendê-la. Sabe-se que, o
principal objetivo dessa instituição, era o de formar marinheiros aptos para constituir o
corpo da marinha do Brasil. Para tanto, a estrutura escolar e didática da escola, estavam
necessariamente incorporada e direcionada para a efetivação desse propósito. No
entanto, não seria satisfatório limitar-se aos documentos. Como uma pesquisa
historiográfica, foi necessário problematizar as fontes e buscar conceitos que
direcionassem as questões levantadas. O principal desses conceitos utilizados, foi o de
disciplina postulado por Michel Foucault (2014), que possibilitou um melhor
entendimento acerca dos castigos que eram empregados na Escola. Através dos
documentos estudados que tratavam de punições, pode-se compreender que existiam
regras e normas, tanto para os alunos como para os docentes, que não podiam ser
infringidas. Caso fossem, eram dignas de correção através de punições, como por
exemplo, dias em prisões. Esse aspecto demonstra o que o filósofo francês, Michel
Foucault propõe em relação a docilização dos corpos. Concluindo então, que a Escola
Aprendizes de Marinheiro do Rio Grande do Norte, adotava uma série de medidas que
domesticavam todo o corpo escolar para que se atingisse os seus objetivos.
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TÍTULO: As práticas pedagógicas desenvolvidas no atendimento educacional hospitalar
de crianças em relação a Linguagem Oral
Resumo

A classe hospitalar tem como principal objetivo promover, através de um currículo
flexível, a continuidade das atividades escolares de crianças e adolescentes internados,
da educação infantil ao ensino médio, de maneira que as ações educativas sejam
desenvolvidas em harmonia com o contexto hospitalar e a realidade física e psicológica
que o aluno está vivenciando. Nesse sentido, temos como objetivo investigar as práticas
pedagógicas desenvolvidas no âmbito da linguagem oral e escrita, em uma classe
hospitalar na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente no atendimento a crianças de 0 a 5 anos
(Educação Infantil). Buscamos neste trabalho identificar e analisar atividades planejadas
e realizadas pelas professoras no que diz respeito ao uso dos gêneros orais, que visem
atender com qualidade às crianças hospitalizadas. Este estudo se enquadra na
abordagem qualitativa da pesquisa educacional e utilizou como procedimento para a
recolha dos dados os seguintes instrumentos: observação participante; entrevista
semiestruturada; questionário e análise documental. Como resultados, observou-se que
as atividades desenvolvidas no espaço da classe hospitalar podem promover o
desenvolvimento da linguagem oral e escrita em crianças na faixa etária da Educação
Infantil, oportunizando também atividades que permitem a interação dialógica com
outras crianças em idades e níveis cognitivos diferentes.

Palavras-chave: Educação Infantil. Classe Hospitalar. Linguagem oral e escrita
TITLE: PEDAGOGICAL PRACTICES DEVELOPED IN CHILDREN'S HOSPITAL
EDUCATIONAL CARE IN RELATION TO ORAL LANGUAGE
Abstract
The hospital class aims to promote, through a flexible curriculum, the continuity of school
activities of hospitalized children and adolescents, from early childhood education to high
school, so that educational actions are developed in harmony with the hospital context
and reality. physical and psychological experience the student is experiencing. In this
sense, we aim to investigate the pedagogical practices developed in the context of oral
and written language, in a hospital class in the Pediatric Unit of Onofre Lopes University
Hospital - HUOL / EBSERH / UFRN, especially in the care of children from 0 to 5 years
old ( Child education). In this paper we seek to identify and analyze activities planned
and performed by teachers regarding the use of oral genders, which aim to provide
quality care to hospitalized children. This study fits into the qualitative approach of
educational research and used as a procedure for data collection the following
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instruments: participant observation; semi structured interview; questionnaire and
document analysis. As results, it was observed that the activities developed in the
hospital class space can promote the development of oral and written language in
children in the kindergarten age group, also providing opportunities for dialogic
interaction with other children at different ages and cognitive levels.
Keywords: Early Childhood Education. Hospital class. Oral and written language
Introdução
A primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, se enquadra em uma das
políticas sociais voltadas para a primeira infância, e juntamente com a assistência social,
proteção, cultura e esportes, busca contribuir para o pleno desenvolvimento infantil.
Contudo, a ampliação da oferta e a qualidade no ensino é, ainda, uma questão
desafiadora. Não diferentemente, ao tratar do atendimento ao público dessa faixa etária
que se encontra internado em hospitais por algum motivo de doença, trata-se de um
desafio maior ainda.
O atendimento educacional de crianças e adolescentes em situação de internação é de
suma importância e relevância social, trata-se de um direito que precisa ser assegurado
conforme o ordenamento legal vigente no país, a começar pela própria Constituição
Federal de 1988 que trata a educação como um direito de todos:
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
(BRASIL, 1988)
Além disso, desfrutar de alguma forma de recreação, programa de educação e
acompanhamento escolar são direitos garantidos legalmente a toda criança e
adolescente que se encontre hospitalizado. Esses direitos estão previstos na Resolução
CONANDA nº 41, de 13 de outubro de 1995, em seu item 9. Além disso, mediante a
resolução citada a Classe Hospitalar é reconhecida pela legislação brasileira e é
caracterizada como uma das modalidades de atendimento educacional especial e
conceituada como: "Ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional de
crianças e jovens internados, que necessitam de educação especial ou que estejam em
tratamento." (MEC/SEEESP, 1994).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº. 9394/96 por meio do inciso III do Art. 59,
define educação especial como uma modalidade da educação escolar, que deve contar
com um conjunto de recursos e procedimentos específicos do processo de ensino e
aprendizagem colocados à disposição dos alunos com necessidades especiais, em
respeito às suas diferenças para que eles tenham acesso ao currículo e
consequentemente sua integração social.
A responsabilidade das classes hospitalares é de elaborar as estratégias e orientar de
forma a possibilitar o acompanhamento pedagógico-educacional do processo de
desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças e adolescentes
matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no âmbito da educação básica e
que se encontram impossibilitados de frequentar escola, temporária ou
permanentemente e, garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um
currículo flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada
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integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de atenção
integral. (BRASIL, 2002, p. 13)
O atendimento pode ser feito nas enfermarias, leitos, isolamento, UTI ou na própria
classe desde que haja interação harmoniosa entre as ações educativas a serem
realizadas e a realidade hospitalar, respeitando o estado físico e psicológico do aluno.
Assim, temos como objetivo investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas no
âmbito da linguagem oral e escrita, em uma classe hospitalar na Unidade de Pediatria
do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente no
atendimento a crianças de 0 a 5 anos (Educação Infantil). Buscamos neste trabalho
identificar e analisar atividades planejadas e realizadas pelas professoras no que diz
respeito ao uso dos gêneros orais, que visem atender com qualidade às crianças
hospitalizadas de 0 a 5 anos de idade e que ampliam suas habilidades de uso da
linguagem oral em diferentes situações da vida cotidiana.

Metodologia
Para a elaboração deste estudo, foi tomado por base uma investigação que se classifica
na Abordagem Qualitativa da Pesquisa Educacional, em que os resultados obtidos não
são caracterizados por números, sendo assim, a partir do levantamento de dados, da
interpretação e da compreensão do pesquisador, podem ser indicados caminhos
alternativos para tomadas de decisões e reconstrução das hipóteses iniciais, tal
abordagem se caracteriza pela ênfase dada mais ao processo do que aos resultados,
podendo o pesquisador retomar e reorganizar os propósitos durante o caminho
percorrido ao longo do estudo e das observações.
Para tanto, considerando o objeto de estudo, objetivo e pressupostos da abordagem
qualitativa de pesquisa que "envolve a obtenção de dados tendencialmente descritivos,
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, e enfatiza mais o
processo do que o produto, se preocupando em retratar a perspectiva dos participantes"
(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13), foi definido como procedimento para a
recolha/construção dos dados, a utilização dos seguintes instrumentos: observação
participante; entrevista semiestruturada; questionário e análise documental.
Em um primeiro momento, foi sistematizado entre as pesquisadoras e a equipe
multidisciplinar do hospital (professoras da classe hospitalar e psicólogas) o cronograma
de visitas a serem realizadas para observação. A partir de então, foi dado início à
metodologia de observação participante, que teve um papel imprescindível para a
recolha e construção dos dados desta pesquisa. O método teve o papel de ponte, entre
as pesquisadoras, o ambiente de pesquisa e os atores do lugar, e permitiu vivenciar de
maneira efetiva as peculiaridades espaço de pesquisa, incluindo-se a dinâmica, a rotina
diária, o público de atendimento e os desafios e dificuldades do professor neste contexto
que difere do contexto de uma escola regular, de forma que pudéssemos fazer parte da
realidade investigada, porém, sem interferências, para que os resultados obtidos,
fossem reais.
Assim, como LUDKE; ANDRÉ, (1986, p. 20) discorrem:
Desde os contatos iniciais com os participantes, o observador deve-se preocupar em
fazer-se aceito, decidindo quão envolvido estará nas atividades e procurando não ser
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identificado com nenhum grupo particular. Esses pontos são fundamentais para que ele
consiga obter as informações desejadas.
Nossas observações, como dito anteriormente, tiveram caráter participativas, onde
pudemos nos inserir no lócus de pesquisa, interagindo junto às crianças e auxiliando as
professoras no desenvolvimento das atividades que eram propostas por elas, porém,
sem interferir nas atividades selecionadas e metodologia utilizada.
Desse modo, as observações pautaram-se na identificação de atividades e
metodologias que pudessem contemplar e/ou auxiliar de maneira qualitativa o
desenvolvimento da linguagem oral das crianças internadas na faixa etária entre 0 e 5
anos de idade. A proximidade com o objeto de pesquisa e suas relações, promoveu o
conhecer do funcionamento, das relações, das problemáticas, dos desafios e das
contribuições da prática pedagógica no âmbito da classe hospitalar.
É importante pontuar que no decorrer das observações também foram utilizados como
suporte o caderno de campo para anotações, gravações e registros fotográficos, para
que pudéssemos registrar as informações coletadas que auxiliariam, posteriormente, a
análise, as interpretações e a descrição dos momentos vivenciados durante os
encontros.
A entrevista semiestruturada foi realizada com as duas professoras responsáveis pela
classe hospitalar do HUOL, sendo utilizado um roteiro previamente elaborado e
realizado anotações em caderno de campo e aparelho celular para gravação em áudio
MP3. Esse procedimento teve como objetivo recolher dados na linguagem do próprio
sujeito, permitindo as pesquisadoras desenvolverem uma percepção sobre a maneira
como as professoras interpretam os aspectos que se referem à temática em estudo.
Para complementar o estudo em questão, auxiliar a construção do conhecimento e para
um maior suporte na análise dos dados, foram realizados estudos dos referenciais
teóricos e a análise documental, o que permitiu adentrar teoricamente no contexto
educacional hospitalar, bem como conhecer um pouco mais sobre a forma de
funcionamento e as peculiaridades da sala de aula no hospital. O instrumento foi de
suma importância, tendo em vista a identificação das informações baseadas nos fatos
registrados nos documentos, sendo de total interesse para a pesquisa os documentos
oficiais (decretos, leis e documentos oficiais, pareceres, projetos pedagógicos etc.)
(BODGAN; BIKLEN, 1994).
Além disso, um outro fator que contribuiu na construção de conhecimentos, foi a
participação das pesquisadoras, por intermédio da professora orientadora desta
pesquisa, no projeto de extensão de formação continuada para professores e
coordenadores que atuam nas classes hospitalares e domiciliares do estado do Rio
Grande do Norte, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC) em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e a
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o que permitiu a ampliação de
conhecimentos e uma maior percepção sobre o contexto educacional pesquisado a
partir do contato com as professoras que atuam em outras classes hospitalares.

Resultados e Discussões
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As classes hospitalares tem como principal objetivo garantir a continuidade ao processo
de escolarização de crianças e adolescentes que se encontram internados permanente
ou temporariamente. Trata-se de um direito assegurado em lei. Mas, para além do
direito, configura-se em um espaço de aprendizagens e experiências que podem auxiliar
o desenvolvimento do aluno que se encontra impossibilitado de frequentar a escola,
visando a diminuição dos prejuízos causados pelo tempo de afastamento. Nesse
sentido, o professor tem um papel fundamental na mediação desse processo.
Ser professor dentro da classe hospitalar implica em desenvolver habilidades sensíveis,
estar disposto à escuta e perceber a criança em sua integralidade. Conforme Fonseca
(2008):
"O professor da escola hospitalar é, antes de tudo, um mediador das interações da
criança com o ambiente hospitalar. Por isso, não lhe deve faltar, além de sólido
conhecimento das especificidades da área de educação, noções sobre as técnicas e
terapêuticas que fazem parte da rotina da enfermaria, e sobre as doenças que
acometem seus alunos e os problemas (mesmo os emocionais) delas decorrentes, tanto
para as crianças como também para os familiares e para as perspectivas de vida fora
do hospital". (FONSECA, 2008, p. 29)
Na classe hospitalar do HUOL, a rotina de atendimento se inicia com a observação do
censo, ficha diária que apresenta o cadastro das crianças internadas na pediatria, e
descreve o nome, a idade, a data de entrada e o leito de ocupação, o que permite que
as professoras já tenham um panorama do público a que se destinarão as atividades
pedagógicas planejadas para o dia. O primeiro contato entre as professoras e a criança
ocorre logo em seguida, quando acontece a visitação aos leitos para a apresentação e
convite para que as crianças conheçam o espaço da classe, neste momento também
há um breve diálogo com os responsáveis, em que é feita a recolha de alguns dados
referentes ao nível de escolaridade do aluno, tempo de afastamento da escola e a
patologia acometida. A afetividade é elemento fundamental nesse processo, tendo em
vista que a estadia no hospital, carregada de medos e incertezas é, por vezes, uma
experiência desconhecida que aflige tanto as crianças como os responsáveis. Nesse
sentido, a sensibilidade das professoras é primordial para que se crie no aluno a
motivação e interesse em participar das atividades, sempre respeitando os limites e
físicos e emocionais da criança.
Em um primeiro momento das observações, o atendimento na classe hospitalar era
realizado por duas professoras, contudo, devido a um motivo específico a classe passou
a contar, por um período de aproximadamente 3 meses, com apenas uma professora
atuante, o que ocasionou, neste intervalo de tempo, que o atendimento de crianças
especificamente na faixa etária da Educação Infantil fosse minoria. Nesse sentido, cabe
enfatizar que para atender a demanda peculiar do contexto educacional hospitalar de
maneira qualitativa, algumas estratégias precisam ser adotadas, como a atuação de
duas professoras por turno, o que já é comumente definido para as classes hospitalares
em funcionamento no estado do Rio Grande do Norte. Com a chegada de mais uma
professora, vinculada à rede estadual de ensino, a partir de janeiro/2019, os dados se
modificaram significativamente, tendo o número de atendimento de crianças até os cinco
anos de idade se elevado consideravelmente.
A pediatria do HUOL atende, atualmente, crianças e adolescentes de 0 a 16 anos de
idade, o que justifica, portanto, uma das características peculiares da classe hospitalar:
multisseriada. Ou seja, alunos de idades e níveis de escolaridade diferentes sendo
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atendidos juntamente no mesmo espaço, desse modo, o atendimento educacional
hospitalar torna-se individualizado para que sejam atendidas as demandas de cada
aluno e ao mesmo tempo coletivo, o que exige que o professor tenha um banco de
atividades diverso para que, mediante ao diagnóstico inicial, seja direcionada a atividade
de acordo com as especificidades educacionais de cada aluno. É importante destacar
que a classe recebe frequentemente a visita dos profissionais de saúde, interrompendo,
algumas vezes as atividades desenvolvidas pelas professoras, um outro ponto, trata-se
da necessidade de as atividades serem aplicadas com início e fim no mesmo dia, tendo
em vista a alta rotatividade dos alunos.
Conforme expresso em entrevista com as professoras, por se tratar de uma classe
multisseriada, buscam sempre realizar atividades em que sejam possíveis de se
promover uma interação entre as crianças menores com as maiores, e a separação
entre níveis de desenvolvimento se dá apenas no momento de atividade:
"Pra gente não tem como fazer um planejamento é... uma atividade... separar... aqui até
pelo espaço, então nesse momento inicial da atividade é para a participação de todos,
a gente procura vídeos e histórias que dê pra trabalhar com todos né, alcançar a todos,
dependendo do público a gente é... vai falando e vai aprofundando os conteúdos que
está sendo dado, quando na hora da atividade é que a gente tenta fazer essa
separação… na hora da atividade em si a gente separa, mas o momento inicial a gente
tenta abarcar todo o público, não tem como fazer essa separação, até pelo espaço
também". (PROFESSORA A., 2019)[1]
O planejamento educacional gira em torno de projetos temáticos, contudo, não se
descarta a possibilidade de flexibilidade, aliás, esse é um elemento essencial para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas no hospital, haja vista que o contexto
exige, por vezes, a retomada ou adequação necessária para atender à situação do aluno
no momento, que, de acordo com o decorrer do processo, pode ser adaptado para
transformar aquilo que o aluno está vivenciando em conteúdo.
Quanto ao desenvolvimento da linguagem oral, vale ressaltar que as professoras da
classe hospitalar buscam promover um diálogo constante com as crianças, seja no
momento de roda inicial, no decorrer das intervenções ou na finalização das atividades,
quando acontece a roda de socialização, abrindo espaço para ouvir o que a criança fez,
escreveu, ou até mesmo para expor seus pensamentos e sentimentos e posicionar-se
frente a alguma situação, respeitando-se a disposição, e o desejo do aluno em
expressar-se ou não. A fala ou colocação da criança é recebida de maneira que possa,
também, contribuir com processo de ensino aprendizagem, levando-a a perceber-se
com parte do ambiente que está inserida. Essa interação foi percebida tanto nas
observações realizadas quanto na entrevista com as professoras:
"A gente tenta respeitar, é... na verdade a gente tem um planejamento mas a gente
acaba não impondo né, a gente tenta apresentar, convidar a criança a participar do que
é posto né, sempre deixando um ... "amanhã tem uma surpresa! tem uma novidade!" E
aí, é... pra que vá se construindo e a partir de como foi, se a gente vê que uma atividade
teve êxito, que as crianças participaram, que elas se colocaram, que elas conseguiram
interagir entre os adultos e entre elas mesmas, então, é uma atividade para que a gente
pense em outras a partir dela né? Essa foi uma atividade exitosa? Acreditamos que sim,
então, a partir de como foi a colocação das crianças é... elas não precisam dizer
claramente... "olhe, eu quero isso e isso..." acho que elas vão dizendo no sucesso das
atividades ou não, de como ... como... se há êxito ou não, aí elas vão se colocando
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dessa forma né? E aí a gente vai pensando as próximas atividades a partir do que foi
observado, o que é dito sem palavras né". (PROFESSORA A., 2019)
Através do contato com o ambiente e com as interações entre diferentes níveis de
cognição e de idade, é possível que a criança se sinta estimulada e perceba a abertura
no grupo social em que está convivendo no momento para que seja ouvida, facilitando
o desenvolvimento da capacidade afetiva, da sensibilidade e da autoestima, bem como
do pensamento e da linguagem, o que será de suma importância na construção social
da vida cotidiana da criança. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil:
"A aprendizagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de
diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. Seu
aprendizado acontece dentro de um contexto. Quanto mais as crianças puderem falar
em situações diferentes, mais poderão desenvolver suas capacidades comunicativas de
maneira significativa". (BRASIL, 1998, p.120).
Nesse sentido, a possibilidade de as crianças pequenas manterem a interação dialógica
com crianças maiores, ou até mesmo com adultos, já que alguns pais as acompanham
durante as atividades, oportuniza que os pequenos tenham um contato maior com a
linguagem e ampliação de vocabulário linguístico a partir da atividade verbal presente
na situação social proposta. Conforme Marcuschi, (2001, p.25):
"A oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta
sobre várias formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde
uma realização mais informal a mais formal nos mais variados contextos de uso".
É válido destacar que as atividades desenvolvidas com crianças bem pequenas ou
bebês têm um caráter lúdico primordial, que visam trabalhar o desenvolvimento oral por
meio da musicalidade e da dialogicidade, contam, entre outras estratégias, com a
utilização de brinquedos que estimulam o aspecto sensório e motor. Para esta faixa
etária também é fundamental a participação dos pais ou responsáveis, que interagem e
participam auxiliando as crianças em atividades como as de pintura e artes, por
exemplo.
Além disso, na classe hospitalar do HUOL são desenvolvidas, pelas professoras,
atividades como conto, reconto e reconstrução de histórias, onde há o estímulo para
que a criança organize e sistematize o pensamento por meio do lúdico, e externalize por
meio da linguagem oral. A leitura em voz alta realizada pelas professoras desperta o
interesse para a formação leitora, insere a criança no mundo da escrita, amplia a
capacidade de imaginação e oportuniza a aquisição de vocabulário e estímulo à
oralidade, além de permitir que a criança entre em contato com diferentes textos que
circulam na sociedade. “Na Educação Infantil, a leitura de histórias em voz alta, pela
professora, mostra, assim, que as marcas gráficas no papel (que são diferentes do
desenho) também comunicam alguma coisa” (ROSA; BRANDÃO, 2012, p. 40), assim,
“a criança pequena assiste à transformação das marcas gráficas em linguagem”
(TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p.17)
Cabe ressaltar que o desenvolvimento da linguagem oral está intrinsecamente atrelado
ao desenvolvimento da leitura e da escrita, nesse sentido, também se observou neste
estudo que as atividades de leitura de livros literários são frequentes na classe, seja
para contextualizar um conteúdo a ser trabalhado ou mesmo para a leitura deleite. E,
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como finalização, são realizados os registros gráficos por meio de textos, para aqueles
que se encontram em um nível mais avançado, ou por meio de desenhos, pinturas e
colagens para os menores que ainda não sabem ler e escrever, sendo, ainda,
estimulado que as crianças identifiquem suas produções escrevendo o nome da
maneira que sabem, e, por vezes, é utilizado um crachá com letras bastões para que
haja reconhecimento e familiarização da forma gráfica das letras que compõe seu nome.
Sendo a linguagem aquela que vai referenciar e organizar o pensamento, a linguagem
oral como uma forma de expressão e comunicação verbal, é um instrumento
fundamental para que as crianças possam ampliar suas possibilidades de inserção e
participação nas diversas práticas sociais, por isso a importância de se trabalhar
gêneros orais mesmo com crianças bem pequenas.
[1] Trecho da entrevista transcrito conforme a fala da entrevistada

Conclusão
A classe hospitalar tem como principal objetivo garantir à criança e adolescente
hospitalizado a continuidade do processo educativo e o acompanhamento dos
conteúdos escolares, servindo como ponte entre o hospital e a escola regular. Os
conteúdos são trabalhados com flexibilidade, de maneira que o currículo escolar possa
ser adaptado ao contexto da realidade que o aluno está vivenciando no momento. Além
disso, a classe hospitalar permite à criança manter o vínculo social parecido com a que
ela possuía antes da internação, contribuindo para o desenvolvimento integral,
cognitivo, motor e social.
O professor atuante neste contexto educativo, precisa desenvolver habilidades
específicas, entre elas, a capacidade de interação com a equipe multifuncional do
hospital, a sensibilidade de ouvir a criança e a percepção “nas entrelinhas” do que ela
precisa no momento, respeitando seu estado físico e emocional. Além da capacidade
de domínio estratégico sobre a classe multisseriada. Para que esse atendimento seja
satisfatório, faz-se necessário a atuação de duas professoras por turno.
A classe hospitalar também funciona como ferramenta estratégica contra a evasão
escolar, haja vista que o tempo de afastamento das crianças das atividades escolares
provoca a quebra da rotina, o desânimo e, consequentemente, o abandono. Além disso,
existem também aquelas crianças que nunca frequentaram uma escola regular. Na
classe hospitalar do HUOL, as professoras atendem esses casos com cautela, diálogo
e orientações, onde é pontuado a importância do atendimento para o desenvolvimento
da criança, bem como sobre a importância de os alunos em idade de escolarização
estarem matriculados em uma escola.
Acreditamos que as atividades desenvolvidas no espaço da classe hospitalar podem
promover o desenvolvimento da linguagem oral e escrita em crianças na faixa etária da
Educação Infantil, ao permitir que mantenham a interação dialógica com outras crianças
em idades e níveis cognitivos diferentes e até mesmo com adultos, estimulando-as a se
expressarem quando se sentirem à vontade, além das rodas de conversa, das
apresentações de atividades, da contação e recontação de histórias que permitem
através do lúdico que a criança estruture o pensamento e oralize e/ou registre
socializando com os demais. Habilidade essa que, ao ser desenvolvida e estimulada,

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

126

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

facilitará a apropriação do sistema de linguagem e a ampliação para diferentes situações
e contextos da vida cotidiana.
Portanto, acreditamos que esta pesquisa possui grande relevância acadêmica e social,
pois além de servir como subsídio para o desenvolvimento de outras pesquisas
científicas, é interessante também para que estudantes de pedagogia possam conhecer
a atividade docente dentro do hospital. Assim também, propagar o direito ao
atendimento educacional hospitalar, destacando a importância e necessidade da
existência de atividades educacionais neste espaço.
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TÍTULO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA: A VISÃO DOS ALUNOS
Resumo
Este artigo discute a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), através da visão do aluno
que é atendido nela, em Escolas da rede pública da cidade de Natal/RN. A pesquisa foi
realizada em três SRMs, situadas em duas escolas estaduais e em uma municipal.
Nossa pesquisa foi desenvolvida tendo como base o método a pesquisa qualitativa de
Estudo de Caso, a qual envolveu estratégias investigativas, como: a entrevista
semiestruturada com três professores das SRMs e com seis alunos que são atendidos
pelas salas; a observação dos atendimentos realizados nas Salas de Recursos; a
análise dos dados coletados; e os estudos e leituras em grupo realizados durante o
período da pesquisa. Este trabalho busca colaborar com as discussões sobre o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), ministrado a educandos com deficiência
e outros transtornos do desenvolvimento, nas SRMs. Com essa finalidade,
evidenciamos a voz dos alunos atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais, tendo
em vista a importância da sua visão, bem como as vivências, dificuldades,
possibilidades e estratégias do professores que realizam o trabalho do AEE nas SRMs
observadas.
Palavras-chave: Inclusão. Atendimento Educacional Especializado. Alunos Deficientes.
TITLE: SPECIALIZED EDUCATIONAL CARE FOR STUDENTS WITH DISABILITIES:
THE STUDENTS 'VISION
Abstract
This article discusses a Multifunctional Resource Room (MRR), through the student's
vision being found, in Natal City Public School / RN Schools. The consultation was held
in three MRRs, located in two state schools and one municipal. This research was
developed based on the qualitative case research, the performations and methods for
investigative, as the symmetry of the results of MRRs and with six students that are
sessions are through classrooms; Commentary on the assistance provided in the
Resource Rooms; an analysis of the collected data; and the studies and group readings
performed during the research period. This paper brings collaborations such as
discussions about Specialized Educational Care (SEC), frequently ministering and
promoting and other developmental disorders in MRRs. To this end, we highlight the
voice of the students assisted in the Multifunctional Resource Rooms, in view of the
vision of their vision, as well as the experiences, difficulties, possibilities and strategies
of the teachers who perform the work in the SEC in the observed MRRs.
Keywords: Inclusion. Specialized Educational Service. Disabled students.
Introdução
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A inclusão de pessoas com deficiência, no ambiente regular de ensino, é um direito
reconhecido e proclamado em documentos internacionais e há mais de uma década
tem se discutido muito a respeito da importância do Estado na formulação de políticas
sociais realmente numa perspectiva inclusiva (SANTOS, 2008). De acordo com Mittler
(2003, p.34) “[...] inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de
currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento de alunos nas atividades de
sala de aula”. Dessa forma, a inclusão é um movimento que busca repensar a escola,
para que deixe de ser a escola da homogeneidade e se transforme na escola da
heterogeneidade (MARTINS, 2006). Porém, vários e complexos são as barreiras a
serem vencidas no chão da escola quando se fala de inclusão pois, para além do
acesso, ingresso e permanência dos alunos com deficiência, falamos de “aprendizes de
sucesso e não como números de matrículas ou mais um em sala de aula do ensino
regular.” (CARVALHO, 2007, p.101).
É importante destacar que a escola regular começou a ser desafiada a mudar
especialmente a partir da elaboração e disseminação da Declaração de Salamanca,
originada da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais,
promovida pela UNESCO, em parceria com o governo espanhol, evento que foi
realizado em Salamanca, na Espanha, no período de 7 a 10 de junho de 1994. A partir
dessa declaração, várias leis e documentos foram construídos e apontam, atualmente,
para a necessidade de uma uma escola aberta para trabalhar com a diversidade.
Inclusive, a Constituição Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBEN (1996) já previam uma educação ministrada a todos os alunos, sem
exceção, na escola regular.
No entanto, é relevante destacar que – embora de suma importância – não são os
dispositivos legais e documentos que definem, por si só, o projeto educacional, mas a
forma como a legislação é operacionalizada na realidade escolar. Os sistemas escolares
necessitam, diante disso, construir meios eficazes para ministrar um ensino de
qualidade aos seus alunos, sem discriminação de qualquer tipo. Envolve não apenas a
matrícula do aluno com deficiência na turma comum ou a sua presença na escola.
Assim, a escola e a classe precisam ser bem mais do que um espaço para a
convivência, devendo se constituir num ambiente onde vai aprender os conteúdos
socialmente valorizados para os educandos que estão na mesma faixa etária (GLAT,
BLANCO, 2009).
Um dos serviços de apoio à educação ministrada na classe regular, realizado em
escolas públicas e conveniadas, é o Atendimento Educacional Especializado (AEE),
ministrado em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), que é empreendido por
profissionais especializados atuantes nas referidas escolas, os quais ministram o
atendimento aos alunos público alvo da Educação Especial no contraturno do seu
atendimento em classes regulares. O desenvolvimento desta investigação trouxe
contribuições valiosas para o sistema educacional, pois possibilitou uma reflexão sobre
as práticas empreendidas pelos professores da SRM, visando a oferta de uma educação
realmente inclusiva a educandos que apresentam deficiências intelectuais, auditivas,
físicas e visuais, bem como também alunos com transtornos e déficits, em diversas
escolas da rede pública.
O objetivo que guiou nossa prática, de forma geral, foi a análise de como vem se
processando o Atendimento Educacional Especializado, ministrado a educandos com
deficiência e outros transtornos do desenvolvimento, em SRMs. De forma mais
específica buscamos observar o AEE empreendido em SRMs, em três escolas da rede
pública da cidade de Natal-RN, conhecer a percepção de educandos que apresentam
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deficiência sobre o Atendimento Educacional Especializado que lhe é ministrado em
escolas públicas e socializar resultados da investigação das atividades investigativas
em eventos técnicos científicos.

Metodologia

Como de bolsistas de Iniciação Científica – PIBIC/UFRN, integramos o projeto de
pesquisa intitulado “Atendimento Educacional Especializado para alunos com
deficiência: a visão dos alunos”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Lúcia de Araújo Ramos
Martins, ligado à Base de Pesquisa sobre Educação e Inclusão em Contextos
Educacionais.
A metodologia envolvida utiliza o método de Estudo de Caso, que pode ser considerado
como um tipo de pesquisa qualitativa, envolvendo técnicas flexíveis, que permitem um
conhecimento mais global do contexto, atribuindo ao fenômeno estudado, o caráter de
unidade, demandado pela lente teórica (AGUIAR, MARTINS, 2015). Esse método
propicia que seja enfatizado o conhecimento do particular, a compreensão daquele
contexto e das suas complexidades (ANDRÉ, 1995; STAKE, 2010). Para o
empreendimento da pesquisa, caracterizando-a como estudo de caso, foi realizado um
estudo aprofundado “[...] de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu
conhecimento amplo e detalhado” (GIL, 1999, p. 72-73).
A investigação foi empreendida em três escolas públicas de Natal/RN, duas estaduais
e uma municipal. Para a identificação das três escolas pesquisadas, daremos nomes
fictícios, que serão esses: Escola Terra, Escola Céu e Escola Mar. Todas são
localizadas na Zona Sul da cidade de Natal - RN. Seguindo um roteiro, realizamos as
entrevistas com base nas questões pré-estabelecidas e outras que foram surgindo ao
decorrer da conversa. Já a observação se deu em um dia de atendimento normal do
aluno.
De uma forma geral, foram realizados os seguintes procedimentos: aprofundamento
teórico sobre a Educação Inclusiva e o Atendimento Educacional Especializado a
educandos com deficiência; entrevistas semi estruturadas com professoras da Sala de
Recursos e alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e são
atendidos em Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs); observação do AEE
empreendido em SRMs com um dos educando atendido nesta sala, em um dia de
atendimento normal. As entrevistas com os alunos, em alguns momentos, tiveram que
ser adaptadas, sendo algumas vezes, mediadas com auxílio da professora responsável
pelo Atendimento Educacional Especializado ou o Professor de Educação Especial. Não
foi possível realizar a observação de um dos alunos entrevistados na Escola Municipal
Mar (especificada mais a frente), devido ao horário disponível para a realização do
procedimento, contudo, nas outras duas escolas, realizamos a observação sempre com
um dos alunos que foram entrevistados.
A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019.
Durante esse período, também tivemos oportunidade de aprofundar as nossas
concepções teóricas, participando de momentos de estudos em grupo na sala da base
de pesquisa, bem como a participação nas aulas de Mestrado e Doutorado, ministradas
pela Prof.ª Dr.ª Lúcia Martins, no primeiro semestre de 2019.
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Resultados e Discussões
Todas as entrevistas ocorreram nas SRMs, entre o dia 05 de setembro ao dia 22 de
novembro de 2018, no turno da manhã ou da tarde. Iniciamos nossa pesquisa
entrevistando as professoras do AEE, responsáveis pelas SRMs. As professoras
(nomes fictícios) foram: Marta (Escola Terra - possui 02 anos de atuação na SRM e é
responsável pelo turno matutino), Maria (Escola Céu - há 5 anos na SRM e atua no
horário da tarde) e Joana (Escola Mar - está há cerca de 9 anos na sala e é responsável
pelo
turno
da
manhã).
Questionando as professoras a respeito da ligação delas com os professores da sala
regular, Joana demonstrou certa facilidade em lidar com os regulares, por realizar um
planejamento semanal com eles. Marta e Maria nos informaram que com o passar do
tempo, tem conquistado o respeito e tido um maior contato com eles, porém, ainda
sentem dificuldades nessa interação. Segundo Marta (2018): “[...] há, por muitas vezes,
uma certa dificuldade em conciliar o objetivo da gente com o trabalho dos professores
regulares”. De acordo com Maria, os regulares já chegaram a achar que a SRM era uma
sala de brincadeiras ou um reforço escolar, mas que hoje veem como um lugar de
melhoria educacional, cognitiva e de inserção. Ressaltou ainda que até os alunos que
não são atendidos pela sala e anteriormente consideravam como a “sala dos doidos”,
hoje também querem ser atendidos, pois percebem as contribuições que os
atendimentos dão à aprendizagem. Para além deles, Maria destaca que a visão dos
familiares
também
mudou.
A parceria entre os professores regulares e da SRM é de extrema importância para a
realização de um atendimento eficaz, pois esta ponte entre os professores gera uma
maior possibilidade de continuação das perspectivas e metodologias empreendidas,
garantindo assim momentos mais proveitosos, tanto para os professores como para os
alunos. E não apenas o empreendimento das atividades de forma eficaz, mas também
a reflexão das práticas docentes para com o aluno em atendimento. Nessa discussão,
Pimenta (1999) comenta que “[...] o professor sozinho não consegue refletir a sua prática
docente, sendo necessária uma discussão em grupo e de maneira colaborativa”
(PIMENTA,
1999
apud
CAPELLINI
e
MENDES,
2007,
p.166).
Outro ponto interessante que podemos destacar, foi a importância que as três atribuíram
a família dos alunos em atendimento. Uma delas, Marta, informou que o feedback que
as famílias traziam para a escola sobre os avanços do seus filhos, era importante para
a efetivação do trabalho delas e a visão dos demais profissionais da escola, a respeito
das possibilidades de avanço que os alunos atendidos na SRM possuem. Para Joana
(2018):
[...] o trabalho do AEE, não é só trabalhar com professores e com o atendimento, mas
[...] com a parceria com as instituições, com as famílias, com todos que fazem a escola
e, principalmente, com a parceria com os professores da sala regular, que é o professor
desse aluno, com a própria secretaria, [..] e com os estagiários que vem para a escola.
Tem que se ter uma parceria muito grande com todos. (JOANA, pedagoga da SRM,
2018):
Por meio das falas das professoras, observamos também o destaque à importância de
que a escola esteja consciente da necessidade de apoiar, investigar e atuar como
mediadora dos momentos de convivência e aprendizagem dos alunos típicos ou com
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deficiência. Desta forma, é necessária coerência na atuação dos profissionais que
atuam na escola, para que os estudantes compreendam a instituição, sua
funcionalidade possibilidades. Isso permite que os alunos com deficiência e seus
familiares entendam a importância da escola para seu desenvolvimento.
Também, por meio desses discursos, foi evidenciado beneficamente a importância das
famílias nesse processo, porém, foi informado que uma das maiores dificuldades
encontradas para o atendimento do aluno advinha, em parte, por dificuldades das
famílias em levar o aluno para o atendimento no turno oposto ao horário da aula. E por
esse motivo, todas em todas as três entrevistas, eles pontuaram que abrem exceções
para atender a alguns alunos no mesmo turno em que eles estudavam.
De acordo com a legislação vigente da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, artigo 5º, o
atendimento na SRM deve ocorrer no turno inverso ao qual o aluno com deficiência
estuda na sala regular. Contudo, mesmo sendo recomendado pela política, estudos
apontam e nossas visitas identificaram que tal prática nem sempre é a mais viável. Isso
ocorre por diversos fatores, como a falta de disponibilidade dos pais, a ausência de
transporte e de financeiro para o deslocamento do aluno (SILVA, 2010. ALMEIDA,
2013).
Segundo Marta (pedagoga da SRM, 2018), há muita evasão dos alunos pelo fato do
atendimento ser no contraturno e que “[...] vai tentando ajudar para facilitar a vida da
família”, mas tem questões que são mais difíceis de solucionar, quando dizem respeito
à parte financeira, ou seja, quando os familiares não dispõem do dinheiro para a
passagem do aluno para estarem indo no outro turno. Maria ainda acrescentou que o
grande índice de falta dos alunos, para além dessas dificuldades apresentadas, existia
por alguns familiares não compreenderem a importância do atendimento.
Sobre a problemática do transporte para o aluno de escola pública, a Lei nº 9.503, de
1997 garante o direito ao aluno obter o transporte escolar, atendendo sua especificidade
da localidade e distância da escola mais próxima de sua residência. Contudo, um
questionamento que realizamos é que, se o aluno mora em um bairro perto, porém não
é atendido pelo transporte escolar e ele possui dificuldade de locomoção, necessitando
que alguém leve-o à escola, como esse aluno conseguirá ir em dois turnos diferentes?
Precisamos atentar que, muitas vezes, os familiares desses alunos trabalham nos dois
turnos e não disponibilizam de tempo e de condições financeiras para pagar um
transporte auxiliar para levar seu filho ao colégio. Dessa forma, podemos perceber que
a garantia de transporte público, nem sempre atenderá aos casos dos alunos que são
atendidos nas SRMs, não garantindo o essencial para o perfil desses discentes, que é
conseguir
chegar
ao
atendimento.
Quando indagamos as docentes sobre as expectativas futuras para o seu trabalho,
todas destacaram a preocupação com o desenvolvimento dos alunos atendidos nas
SRMs. Maria ainda destacou que seu trabalho poderia ser mais efetivo se tivesse o
auxílio de uma equipe multidisciplinar para ajudar no processo de ensino, aprendizagem
e desenvolvimento (cognitivo, motor e psicológico), pois, por muitas vezes, surgem
necessidades que vão para além de suas competências e possibilidades como
educadora.
Com relação a esse discurso de Maria, o qual também observamos ao conversar com
as outras professoras, percebemos a necessidade de profissionais de outras áreas do
conhecimento, pois nem sempre uma determinada problemática será possível ser
trabalhada com apenas um pedagogo ou licenciado. Dialogando sobre a necessidade
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de

uma

equipe

multiprofissional,

Bortolli

e

Volsi

(2016)

comentam

que:

Para que se possa enfrentar toda a complexidade do ser humano em desenvolvimento,
absorvido pela atual conjuntura, necessita-se ampliar o quadro de profissionais da
educação. Apresenta-se nesse momento, como contribuição às necessidades do
trabalho que precisa ser desenvolvido nas escolas, a Equipe Multiprofissional, composta
por Pedagogo, Assistente Social e Psicólogo, que tem como intuito auxiliar no processo
de ensino e aprendizagem e promover uma educação de qualidade. (BORTOLLI e
VOLSI,
2016,
p.3)
Na entrevista com Joana, quando perguntamos sobre quais as expectativas de avanços
para o trabalho que ela realiza, respondeu-nos esperar por melhoria no recebimento do
material; finalização do Projeto Político Pedagógico (PPP), com todas as questões da
Educação inclusiva inseridas; organização do atendimento com os alunos e a parceria
com as instituições flua da melhor forma possível; e que haja um maior envolvimento de
toda
a
escola
com
essa
temática.
O envolvimento da escola, em todos os âmbitos e profissionais, é fundamental para que
se desenvolva a consciência da necessidade de apoiar, investigar e atuar como
mediadores dos momentos de convivência e aprendizagem dos alunos típicos ou com
deficiência. É necessário uma coerência na atuação dos profissionais e apoiadores que
atuam diretamente ou indiretamente na escola, para que os estudantes compreendam
a instituição, sua funcionalidade e possibilidades. Isso permite que os alunos com
deficiência e seus familiares entendam a importância da escola para seu
desenvolvimento.
Ao total, entrevistamos 6 alunos, os quais demos nomes fictícios para a preservação se
sua identidade: Caio (20 anos, aluno do 1º ano do Ensino Médio e diagnosticado com
déficit de atenção e dislexia) e Matheus (18 anos, aluno do 9º ano do Ensino
Fundamental e diagnosticado com Déficit de Atenção), da Escola Terra; Paulo (10 anos,
4º ano do Ensino Fundamental e diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) e Manu (11 anos,
aluna do 5º ano do Ensino Fundamental e diagnosticada com Síndrome de Down), da
Escola Céu; Ana (7 anos, aluna do 1º ano do Ensino Fundamental e diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Pedro (12 anos, 5º ano do Ensino Fundamental
e diagnosticado com Deficiência Intelectual e Transtorno do Comportamento), da Escola
Mar.
As entrevistas ocorreram na SRM e as professoras entrevistadas estiveram presentes.
Algumas perguntas sofreram pequenas alterações para ficarem de acordo com o nível
maturacional
e
cognitivo
dos
entrevistados.
Caio foi o primeiro aluno entrevistado da Escola Terra, no dia 27 de setembro de 2018,
no turno da manhã. Ele demonstrou bastante habilidade na oratório e pareceu muito à
vontade para responder as perguntas. A segunda entrevista ocorreu no dia 9 de outubro,
no período da manhã e foi realizada com o aluno Matheus, o qual posteriormente foi
observado no atendimento. Suas respostas foram curtas e precisas. O primeiro
entrevistado da Escola Céu, foi o discente Paulo e a segunda foi Manu, que também foi
a observada durante seu atendimento. Ambas entrevistas aconteceram no dia 29 de
outubro de 2018, à tarde e os professores de Educação Especial estiveram presentes
auxiliando na entrevista e respondendo algumas perguntas, as quais os alunos não
conseguiam responder. As entrevistas com os alunos da Escola Mar, ocorreram no
mesmo dia, 22 de novembro de 2018 no turno da manhã. A primeira entrevistada foi
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Ana, que se demonstrou bastante insegura e impaciente para responder as questões.
Sentimos mais dificuldade para a realização da entrevista com ela. Durante a realização
da entrevista com Ana, contamos com a presença da estagiária que a acompanhava e
precisamos realizar algumas adaptações nas perguntas para ficarem de mais fácil
compreensão. Nosso segundo entrevistado foi Pedro e ao longo da entrevista
observamos que ele é interativo e esperto, mas demonstrou impaciência em alguns
momentos
entrevista,
contudo
isso
não
nos
atrapalhou.
Em todas as entrevistas iniciamos perguntando o que o(a) aluno(a) sentia estudando
naquela escola e sendo atendidos na SRM. Todos responderam que se sentiam bem.
Caio disse-nos que esse sentimento de bem-estar devia-se muito por sua mãe ser
presente, acompanhando-o em tudo o que acontecia, inclusive nos avanços e
dificuldades de sua aprendizagem. Também nos expôs que nem sempre esse
sentimento bom o acompanhou, pois em uma escola em que ele estudou anteriormente,
por muitas vezes era taxado de “aluno burro”, o que o deixava muito triste.
Naquele tempo (eu lembro de tudo…), a diretora da escola onde eu estudava, falou
para minha mãe que eu era considerado um aluno burro. Quando eu escutei isso, fiquei
muito mal [...] quando eu fui evoluindo mais, que eu fui aprendendo mais como era o
meu jeito de aprender, os meus problemas, foi que eu fui entender. Com isso tudo, a
minha mãe assinou um termo de responsabilidade para eu voltar tudo de novo. Eu
estava na primeira série, mas me fizeram voltar para estudar na creche novamente.
(CAIO,
aluno
da
SRM,
2018).
Observamos no depoimento que, ser taxado como alguém que é incapaz de aprender,
gera dificuldade de aprendizagem no educando. A esse respeito, Ferraz e Ristum (2012)
comentam que esses tipos de ações que incitam a violência psicológica no dia a dia da
escola,
contribuem:
[...] para o desenvolvimento de sentimentos de inferioridade e de incapacidade para as
tarefas escolares, evidenciadas nas manifestações de desvalorização das crianças. [...]
As formas de relações sociais (escolares, ao menos), das quais tais crianças participam,
influenciam a construção das significações sobre si e, ao invés de promover a superação
das dificuldades, naturaliza-as e as cristaliza. Constata-se, portanto que o problema,
então, estaria nas características das relações capazes de desqualificar ou desvalorizar
a criança. Dessa forma, as ações das professoras sobre os resultados escolares das
crianças assumem um papel fundamental, em especial no que diz respeito à sua
atuação
no
espaço
escolar.
(FERRAZ;
RISTUM,
2012)
Dessa forma, o educador deve ter, enquanto profissional formador, um olhar, uma
escuta e intervenções permeadas por relações afetivas, pois, está nas relações
estabelecidas, o poder de empoderar ou gerar marcas que poderão atrapalhar o
desenvolvimento
do
aluno
(FERRAZ;
RISTUM,
2012).
Questionamos também aos alunos como eles sentiam a vivência na sala de Recursos.
Matheus (2018) nos disse que: “é legal e ajuda muito no aprendizado (..)”, Malu (2018)
informou que: “a sala é linda, gosto de tudo” e Ana respondeu que o que mais gostava
de fazer na SRM era de brincar de massinha, escutar histórias e de pintar. Quando
entrevistamos Pedro, perguntamos sobre sua periodicidade nos atendimentos, ele
respondeu que era difícil, mas que gostava da sala de recursos: “aqui é legal, porque
tem muitas coisas para brincar, [...] tem brinquedos, tem lápis” aprendendo
principalmente “atividades e matemática” (PEDRO, 2018). Nos disse ainda que se sente
“legal” na sala, porém, por um momento oscilou sua resposta para “mais ou menos”.
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Aproveitamos para perguntar como ele se sente na sala de aula regular, e logo de
imediato, respondeu-nos “mais ou menos”. Na entrevista com o aluno Caio, ele informou
que, com relação a SRM, ele se sente bem e que nunca estranhou, pois desde cedo
teve acompanhamento psicológico e por esse motivo, sempre achou normal esse tipo
de atendimento. Também aproveitamos para questioná-lo sobre a sala regular, e nos
disse que se sente normal e que não tem vergonha de dizer que têm dislexia para a
turma.
Diferente das respostas anteriores, Paulo (2018) nos respondeu de forma bem direta
que gostava mais da sala regular, pois “[...] lá é mais legal”. Tal resposta causou um
certo desconforto nas professoras que estavam na sala no momento acompanhando a
entrevista
com
o
aluno.
Sobre a integração entre seus professores, regulares e da Sala de Recursos, a maioria
dos alunos não souberam informar, outros disseram que não há. Esses dados nos
permitiram observar o que nas entrevistas com as professoras percebemos: que a
maioria das docentes da SRM sentem dificuldade de se relacionar com os professores
do turno inverso ao delas, ficando mais disponíveis para conversar com os que lecionam
no mesmo horário em que elas estão na escola para atendimento.
Finalizando a entrevista, perguntamos aos alunos o que eles percebiam de contribuição
da SRM na sua vida escola e cotidiana. A maioria, nos informou um aspecto específico
de sua aprendizagem, como a leitura e escrita. Paulo nos disse que durante o
atendimento ele: “[...] fica estudando, [...] aqui eu fico fazendo as atividades” (PAULO,
aluno
da
SRM,
2018).
Quando perguntamos ao aluno Caio o que ele percebia de melhora após a SRM, nos
disse que justamente na maior dificuldade dele, a leitura, porém que não se limita a
apenas a isso, pois “me ajuda em tudo”. “Antes, eu tinha muitas dificuldades, hoje eu
tenho menos” (CAIO, aluno da SRM), disse para confirmar sobre a diferença que a SRM
proporcionou
na
sua
aprendizagem.
Ainda sobre as aprendizagens com relação a SRM, perguntamos o que ele prende nos
momentos que está em atendimento. Caio nos informou que “há um trabalho geral”,
aprendendo
tudo
que
tem
dificuldade.
Caio foi o aluno que nos trouxe mais reflexões a respeito de sua condição, persistência
e participação na SRM. No final da entrevista nos disse que sua maior inspiração era
mãe dele e que assim como ela nunca desistiu dele, ele nunca desistiria dos estudos
dele.
Como pode ser observado por meio dos relatos, a família é essencial para que o
estudante obtenha um melhor desempenho e participação nos atendimentos. De acordo
com
Rodrigues
e
Batista
(2015,
p.
4
e
5):
[...] os professores são uma peça fundamental no processo de inclusão, porém precisam
de um apoio relevante e duradouro não só do poder público, mas devem contar sempre
com o incentivo da família que deve participar ativamente da vida escolar de seus filhos
dando suporte para se evitar a evasão escolar e a falta de comprometimento com os
direitos a uma educação de qualidade e sem discriminação conquistados ao longo dos
anos.
(RODRIGUES;
BATISTA,
2015,
p.
4
e
5).
Dessa forma, o profissional docente não pode atuar sozinho, sendo necessário o apoio
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de toda equipe escolar e principalmente a da família, que é a base alavancadora para
que os alunos possam ter avanços, pois é ela quem acompanha, sendo intensa
mediadora
e
incentivadora
do
seu
progresso.
Também realizamos observações durante um período de atendimento de alguns alunos.
Observá-los vivenciando o contato com a professora foi muito importante, pois
conseguimos perceber que, em sua grande maioria, as falas condizem com o
comportamento. Percebemos sempre as professoras como mediadoras na
potencialização da aprendizagem dos alunos, não trazendo o atendimento como um
reforço escolar, mas como um momento de desenvolvimento de suas capacidades
cognitivas e motoras, bem como a compreensão do seu tempo e de suas necessidades
latentes. Os alunos sempre estiveram participativos e disponíveis no tocante a
aprendizagem. Em alguns momentos, os alunos pareciam nervosos, com medo de errar,
no que chegavam a dizer: “não consigo”. Já em outros momentos, mostravam-se
dispostos a enfrentar suas dificuldades e desenvolver suas capacidades. Esses
sentimentos variavam de acordo com a atividade que lhes eram solicitadas realização.
Nestas situações diversas, as professoras se comportavam de maneira a estimulá-los,
para que não fosse fomentada a ideia de incapacidade. Elas diziam palavras de
incentivo como: “Você consegue!”, ”Olha como você é capaz!”, “Só mais esse, vamos
lá!”, “Parabéns!”. E, após esses momentos de ânimo, os alunos sentiam-se mais
instigados
a
continuar
resolvendo
suas
tarefas.
Dessa forma, constatamos a importância de ocorrer, nos momentos da mediação,
palavras que incentivem e instiguem a capacidade do aluno. Pois assim, o aluno com
necessidades educacionais específicas compreenderá e internalizará que, mesmo
possuindo dificuldades, como também possuem seus colegas, ele pode ir muito além,
conseguindo,
dentro
de
suas
possibilidades,
progredir
e
aprender.
Todas as professoras trouxeram atividades e jogos que permitiam os alunos serem
desafiados dentro de suas capacidades e quando algum aluno sentia dificuldade na
hora da realização, elas devolviam a dúvida com uma nova pergunta, todas se
mostraram bastantes pacientes. Uma problemática observada durante as entrevistas e
observações foi que, durante o atendimento da Escola Mar, muitas pessoas (alunos e
profissionais da escola) entravam e saiam da sala constantemente e nessas situações,
a professora parava o atendimento para resolver a demanda que havia chegado. Essa
situação dificultou um pouco o atendimento que estava sendo realizado.
Conclusão

As vivências possibilitadas durante as entrevistas e observações foram de grande
importância para compreendermos melhor o atendimento na SRM e como vem se
constituindo as relações: aluno e professor da SRM, aluno e professor regular, professor
da SRM e professor regular.
Muitas problemáticas puderam ser levantadas como: a importância da parceria entre os
professores regulares e da SRM, para a realização de um atendimento eficaz; a
dificuldade de se estabelecer o atendimento no turno inverso ao que o aluno estuda, por
diversos fatores que, muitas vezes, estão para além do alcance da escola; a
necessidade de uma equipe multiprofissional para mediação dos relacionamentos e
dificuldades que envolve o atendimento da SRM; a conscientização da escola e
comunidade como mediadores dos momentos de convivência e aprendizagem de todos
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os alunos; a necessidade do incentivo das capacidades do aluno, mostrando que ele,
mesmo possuindo alguma necessidade educacional especial, é capaz de aprender,
fazendo-o consciente de suas possibilidades; e a família como fundante para que o
estudante possa ter um melhor desempenho e participação nos atendimentos.
Todas essas problemáticas levantadas nos fizeram refletir a SRM como locus de muitas
vivências e geradora de problemáticas e criticidade. A SRM possui fundante importância
para que haja a conscientização, mas ela sozinha não poderá solucionar todas as
questões que permeiam a permanência de um aluno no atendimento, muitas são as
mãos e os pés que precisam caminhar juntos. Não podemos continuar enxergando a
Sala de Recursos como um setor independente e que realiza um trabalho aquém de
todo o restante. A SRM deve integrar e participar das atividades, possuindo voz ativa no
planejamento organizacional curricular e estrutural da instituição.
Investigar as questões da SRM, partindo das vivências e visões do aluno, foi muito
importante para compreender as problemáticas que envolvem a permanência dele, e
assim, ouvimos tais questões não apenas por terceiros interlocutores, mas pelo próprio
sujeito que vive o atendimento e as dificuldades para permanecer nele. Também foi
importante pois, tanto eles, como os docentes ficaram livres para se posicionar frentes
aos questionamentos levantados. E por meio dessa desta análise, compreendermos
que a Sala de Recursos Multifuncionais não se faz sozinha, ela muito depende das
outras instâncias do colégio e assim, também, as outras instâncias também devem
depender dela, para que, dessa forma, haja uma dependência mútua e nenhum trabalho
se construa só, mas com um entrelaçar de mãos, pensamento, posições e
competências.
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TÍTULO: Discussões de natureza da ciência a partir de episódios de História da Ciência
Resumo
O presente relatório é resultado de uma pesquisa que parte da premissa que uma das
preocupações centrais da área de História, Filosofia e Sociologia da Ciência (HFSC) no
ensino de ciências tem sido apontar a importância da utilização de elementos históricofilosóficos no ensino das ciências. O enfoque do trabalho relaciona-se ao conteúdo de
evolução trabalhado no ensino de ciências nas escolas. Para isso, foi analisada a
possibilidade da inserção de episódios históricos com objetivo de serem usados como
ponto de partida para discussões mais relevantes sobre ciência (conteúdo
metacientífico) e para tentar diminuir as concepções equivocadas sobre o assunto. No
trabalho em questão, os episódios históricos utilizados foram os diários de campo de
Charles Darwin durante a viagem do Beagle. A análise dos diários evidenciou,
principalmente, a presença de dois elementos metacientíficos: observações e
observações carregadas de teoria.
Palavras-chave: História, Filosofia e Sociologia da Ciência; Evolução; Ensino.
TITLE: Discussions of the nature of science from episodes of History of Science
Abstract
This report is the result of research based on the premise that one of the central concerns
of the History, Philosophy and Sociology of Science (HFSC) area in science education
has been to point out the importance of using historical and philosophical elements in
science education. . The focus of the work is related to the evolutionary content of
science teaching in schools. For this, we analyzed the possibility of inserting historical
episodes in order to be used as a starting point for more relevant discussions about
science (metoscientific content) and to try to reduce misconceptions about the subject.
In the work in question, the historical episodes used were Charles Darwin's field diaries
during the Beagle voyage. The analysis of the diaries evidenced, mainly, the presence
of two metoscientific elements: observations and observations loaded with theory.
Keywords: History, Philosophy and Sociology of Science; Evolution; Teaching.
Introdução
Não é de hoje que a comunidade de educadores em ciência reconhece a importância
do saber sobre a ciência para o ensino de ciências. Esse tema tem uma longa história
na área e permanece sendo um desafio a ser enfrentado. Para além dos conteúdos
presentes em diversos níveis de ensino, uma compreensão mais profunda de como a
ciência funciona, como o conhecimento científico é produzido, validado e comunicado,
assim como a própria natureza desse conhecimento, no que se refere às suas
particularidades epistemológicas, tem sido vista como algo a ser buscado e com valor
para a educação científica (MARTINS, 2015). Sendo assim, é de grande importância o
aprofundamento desse tema nas universidades, para uma formação de qualidade para
os futuros professores que atuarão nas redes de ensino da educação básica. A inserção
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do estudo da Natureza da Ciência (NdC), acompanhada dos conteúdos obrigatórios, faz
com que ocorra um estímulo da visão crítica dos alunos em relação a diversas áreas.
Também é possível dar um enfoque específico na História da Ciência que pode ser
utilizada como uma estratégia didática útil, contribuindo para tornar o ensino das
ciências no nível médio mais interessante e facilitar sua aprendizagem. Sabemos que,
infelizmente, o modelo de estudos aplicados nas escolas atualmente acaba limitando o
senso crítico do aluno, uma vez que temos uma visão “limitada” da ciência. Educadores
e reformadores de currículos de vários países têm insistido no desenvolvimento de
pesquisas e propostas educacionais que procuram introduzir discussões sobre natureza
do conhecimento cientifico nas aulas de ciências. As características da natureza da
ciência recomendadas por tais estudos pretendem apresentar a ciência construída
socioculturalmente, influenciada teoricamente, envolvendo a inferência humana, a
imaginação e a criatividade (FORATO, 2009). A evolução biológica é a explicação
científica atualmente aceita para a origem da diversidade da vida. Sua importância para
a biologia e para o ensino da biologia são consideradas ideias bem estabelecidas nas
comunidades acadêmicas que abordam ambas as áreas. Na biologia ela é
compreendida como sustentáculo teórico da área (GROTO, 2016). A despeito de sua
importância científica, o conteúdo de evolução biológica muitas vezes é concebido de
forma equivocada ou impregnada de valores e ideologias que não constituem seu objeto
de estudo (GOEDERT, 2004). Um dos fatores para a baixa aceitação da evolução,
segundo Oliveira e Bizzo (2011), são as ideias confusas construídas pelos alunos
acerca da natureza da ciência, quando, por exemplo, afirmam que a evolução biológica
não é comprovada cientificamente, ao considerarem a palavra “teoria” como sinônimo
de suposição, especulação. Corrêa et al. (2010) também destaca equívocos conceituais
e históricos presentes nos livros didáticos como sendo outro fator que contribui para a
dificuldade de compreensão e aceitação do conceito de evolução. De acordo com
Cobern (1994), para alguns pesquisadores a solução para reduzir a rejeição e a
incompreensão da evolução biológica seria superar a resistência religiosa. No entanto,
para outros, a solução é incrementar o currículo de Ciências com a teoria evolutiva e
implementar as ações pedagógicas. Por fim, para os demais pesquisadores a segunda
solução é a chave para a primeira. Com enfoque nessa ultima solução, poderíamos
destacar o uso de fontes históricas primárias, como os diários de campo de Darwin,
como meio para o ensino de evolução no nível médio de ensino. Como apontou
MARTINS (1998), a História da Ciência mostra, através de episódios históricos, que
ocorreu um processo lento de desenvolvimento de conceitos até se chegar às
concepções aceitas atualmente. Isso pode facilitar o aprendizado do próprio conteúdo
científico que estiver sendo trabalhado. O educando perceberá que suas dúvidas são
totalmente cabíveis em relação a conceitos que levaram tanto tempo para serem
estabelecidos e que foram tão difíceis de atingir.
Metodologia
A metodologia deste trabalho envolveu uma pesquisa bibliográfica acerca da temática
“natureza da ciência” e do uso da História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino.
Assim, inicialmente foram selecionados artigos sobre natureza da ciência, buscando o
conhecimento básico sobre o assunto. Em um segundo momento foi necessária uma
busca de estudos e textos sobre o ensino de evolução, para que então fosse feita uma
análise e interpretação de trechos dos Diários de Darwin a partir da perspectiva dos
estudos sobre NdC, em particular, do trabalho de Martins (2015) (uma análise detalhada
desse material histórico vem sendo realizada no âmbito de uma dissertação de
mestrado da estudante Brenda Galvão, do mesmo grupo de pesquisa). Além das
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leituras, houve participação semanal nas reuniões periódicas do Grupo de Pesquisa
“Ensino de Ciências e Cultura”, onde eram discutidos artigos e livros dentro da temática.
Resultados e Discussões
Como resultado pode-se apresentar a identificação de elementos metacientificos a partir
dos tópicos encontrados na tabela proposta por Martins (2015). Tabela 1 – Eixos para
discussão de conteúdos de NdC e exemplos de temas de NdC. Eixo sociológico e
histórico Eixo epistemológico Problema da origem do conhecimento (científico)
Métodos, procedimentos e processos da ciência Conteúdo / natureza do conhecimento
produzido ● Papel dos indivíduos/sujeitos e da comunidade científica ●
Intersubjetividade ● Influências históricas e sociais ● Questões morais, éticas e políticas
● A ciência como parte de uma cultura mais ampla ● Objetivos da ciência / objetivos dos
cientistas ● Comunicação do conhecimento científico dentro da comunidade científica e
em domínio público ● Controvérsias históricas e contemporâneas na ciência ● Ciência
e outros tipos de conhecimento ● Ciência e tecnologia ● {Diferenças entre as áreas /
disciplinas científicas} ● Sujeito(s) e objeto(s) do conhecimento científico ● Empírico vs.
teórico ● Papel da observação, experimentação, lógica, argumentos racionais e
pensamento teórico ● Influências teóricas sobre observações e experiências ● Ciência
e outros tipos de conhecimento ● {Diferenças entre as áreas / disciplinas científicas} ●
Coleta, interpretação, análise e avaliação dos dados ● Modelagem ● Observação e
inferência ● Hipóteses, previsões e testes ● Correlação e causalidade ● Natureza da
explicação em ciência ● Avaliação de teorias ● Papel das analogias, imaginação e
criatividade ● Visão do senso comum sobre o método científico (sequência passo-apasso) ● Ciência e outros tipos de conhecimento ● {Diferenças entre as áreas /
disciplinas científicas} ● Leis e teorias ● Postulados ● Noção de modelo científico ●
Papel da Matemática ● Poder e limitações do conhecimento científico ● Ciência e outros
tipos de conhecimento ● Ciência e tecnologia ● {Diferenças entre as áreas / disciplinas
científicas} Com base nesses tópicos foi possível identificar alguns elementos nos
conteúdos dos diários. Em todos os diários foi possível identificar 2 elementos
metacientíficos: observações e observações carregadas de teoria. No entanto, os
elementos variam entre os diários. Por exemplo, foi identificado no diário Cabo Verde
constituímos nosso terceiro elemento metacientífico relacionando a importância das
“ideias da comunidade científica” para a produção do conhecimento científico. É
possível observar nas anotações dos diários o quanto as observações e anotações de
Darwin estavam diretamente ligadas com os assuntos discutidos por Charles Lyell sobre
geologia. Independente do posicionamento de Darwin sobre os pontos tratados por
Charles Lyell, fica claro a importância da bagagem de conhecimento dentro da
comunidade cientifica. No diário do rio além dos dois elementos já visto no diário
anterior, foi possível identificar a “elaboração de hipóteses” como outro elemento
metacientifico.
Conclusão
Os resultados das nossas análises possuem potencial pedagógico. É possível preparar
uma metodologia para abordar o assunto em sala de aula, tratando sobre evolução de
uma forma diferente do habitual e levando em consideração a complementaridade dos
diários, fazendo um link com os assuntos que serão vistos em sala. Por exemplo, no
diário Cabo Verde pode-se abordar mais questões geológicas, propondo discussões
sobre afundamento e elevação do mar. No diário Rio, a atenção de Darwin se voltou
aos fósseis, apoiado na explicação de Lyell. Sabemos, hoje, que os fósseis são
importantes evidências para a evolução das espécies. Portanto, poderiam ser discutidas
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as causas biológicas para a extinção de espécies. Seria interessante mudar a
abordagem e observar se houve alguma mudança na aprendizagem dos alunos.
Algumas vezes uma abordagem mais tradicional não desperta a curiosidade nos alunos
sobre alguns conteúdos.
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TÍTULO: Formação continuada para atuar em Sala de Recursos: avaliação de uma
prática interventiva
Resumo
Estudos nacionais recentes revelam que uma quantidade expressiva de docentes que
atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) apresenta limitado conhecimento
sobre o uso de Tecnologia Assistiva (TA) que possa viabilizar o aprendizado de alunos
com deficiência. Com base nessa demanda, foi realizado em 2015/2016 um curso de
formação docente para o uso da TA em SRM, que incluiu 37 professores de SRM de 22
municípios do Rio Grande do Norte. Destes, 29 docentes de 15 municípios concluíram
o curso. O objetivo do presente projeto de pesquisa consiste em descrever, dois anos
após o término do curso, as características atuais das SRM e o uso dos recursos pelos
docentes. Por fim, por meio de questionários com os participantes, avaliar a manutenção
das práticas interventivas propostas no curso. Essa pesquisa, é metodologicamente
definida como um estudo de caso e apresenta resultados consoantes com os primeiros
achados, ratificando, assim a carência de conhecimentos específicos dos docentes
sobre a TA no processo de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais
especiais (AEE).
Palavras-chave: Sala de Recursos. Tecnologia Assistiva. Formação Continuada.
TITLE: Continuing education to work in resource rooms
Abstract
Recent national studies show to us a significant amount about teachers who act in
Multifunctional Resource Rooms (MRR), those teachers had a limited knowledge about
the use of Assistive Technology (AT), this way they couldn’t enable the learning of
students with disabilities. Based on this demand, in 2015/2016 was done a teaching
formation for learning about AT and MRR, wich included 37 MRR teachers from 22
municipalities of Rio Grande do Norte. Of these, 29 teachers, from 15 municipalities,
completed the course. The purpose of this research is describe three years after the end
of the course, MRR current features and resource uses by the teachers. Finally,
according the teachers interviews, evaluate the maintenance of the practices proposed
in that course. This research is methodologically defined as a case of study and the
current results are similar to the past results, confirming the limitation of the knowledge
by the teachers about AT in learning process of students with special educational needs.
Keywords: Resource Classrooms. Assistive Technology. Continuing Education.
Introdução
A Tecnologia Assistiva (TA) é um termo utilizado para descrever produtos, objetos,
equipamentos, utensílios, adaptações, estratégias e metodologias, de baixo e alto custo,
que promovem autonomia e independência, inclusão escolar, profissional e de lazer,
bem como qualidade de vida aos indivíduos com limitações diversas. A construção do
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conceito de TA no Brasil se deu com a instituição do Comitê de Ajudas técnicas – CAT
(2006) definindo-a como, [...] área do conhecimento, de característica interdisciplinar,
que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de
pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (Brasil, 2009, p.9). No
contexto escolar, a TA se apresenta como uma possibilidade de ferramenta pedagógica,
pois pode proporcionar autonomia e funcionalidade a todos os alunos, principalmente
aqueles com necessidades educacionais especiais, no seu processo de aprendizagem.
Nessa perspectiva, a implementação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM),
equipada com recursos de TA foi fundamentada nos marcos legais e princípios
pedagógicos, da igualdade de condições de acesso à participação em um sistema
educacional inclusivo. Assim, de acordo com a Resolução CNE/CEB n°4 (BRASIL,
2009) é um espaço prioritário para a realização do Atendimento Educacional
Especializado (AEE). Para tanto, uma das políticas públicas educacionais adotada para
o desenvolvimento inclusivo da escola, foi o Programa de Implantação de Salas de
Recursos Multifuncionais (2010). Por meio desse programa, diversos recursos,
equipamentos e apoio pedagógico são disponibilizados para o atendimento dos alunos
com necessidades educacionais especiais (NEE) matriculados no ensino regular.
Entretanto, pesquisas recentes apontam significativa necessidade de metodologias
instrucionais inovadoras, que viabilizem o uso funcional desses recursos, pois, um
contingente expressivo de professores que atuam em SRM apresenta limitado
conhecimento sobre o uso de recursos de TA que possam auxiliar e facilitar o
aprendizado de alunos com deficiência (Manzini, 2012; Mello e Manzini, 2018; Queiroz,
2015; Fachinetti e Carneiro, 2017; Carnevale et al., 2013; Hummel, 2012). Com base
em demandas dessa natureza, o objetivo inicial do presente projeto foi desenvolver e
avaliar os efeitos de um programa de formação docente para o uso da TA em SRM,
realizado em 2015/2016. Na primeira etapa dessa pesquisa, o curso de formação
docente para o uso da TA em SRM, incluiu 37 professores de Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM) de 22 municípios do Rio Grande do Norte. Destes, 29 docentes
de 15 municípios concluíram o curso. A capacitação, com duração de 9 meses, adotou
como estratégia interventiva a metodologia de problematização (Bordenave; Pereira,
2002), que parte do conhecimento proveniente das experiências significativas dos
docentes, na própria realidade em que estão inseridos. Foram realizados encontros
presenciais e semiprenciais, divididos em 2 módulos, onde foram realizados
questionários e discussão de estudos de casos com apoio de uma plataforma virtual
(moodle) para registros de campo. O objetivo do presente projeto de pesquisa consiste
em descrever, dois anos após o término do curso, as características atuais das SRM e
o uso dos recursos pelos docentes pós-formação e avaliar, por meio de observações e
questionários com os participantes, a manutenção das práticas interventivas propostas
no curso.
Metodologia
Participantes - Esse projeto incluiu 37 professores de SRM de 22 munícipios do Rio
Grande do Norte. Destes, 29 docentes de 15 municípios (Boa Saúde, Ceará Mirim,
Extremoz, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Januário, Lagoa Salgada, Maxaranguape, Natal,
Nísia Floresta, Parnamirim, Santo Antônio, São José do Mipibu, São Paulo do Potengi,
São Pedro) concluíram o curso. Dois anos após o término do curso, 29 participantes
foram contactados e convidados a participar da fase de follow-up. Participaram, assim,
5 professores que não atuam mais nas SRM dos municípios de Parnamirim, São Paulo
do Potengi e Maxaranguape; e 9 professores das SRM de 5 municípios (Lagoa Salgada,
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Boa Saúde, Natal, Ipanguaçu, Parnamirim), totalizando a participação de 14 docentes
na fase final. Os professores que não atuam mais nas SRM atualmente encontram-se
em outras funções escolares como: professor de sala de aula regular da Educação
Infantil, coordenador d setor de Educação Especial do município de São Paulo do
Potengi, professor de sala de aula regular e outros ainda, estão aposentados.
Instrumentos − Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram 2: questionário
follow-up 1 (dados pessoais, tempo de atuação nas SRM pós formação de 2015,
conhecimentos adquiridos na formação sobre o uso de TA, aplicação dos
conhecimentos do curso de formação, outras formações realizadas depois do curso de
formação, área atual de atuação relacionada ao uso de TA e interesses docentes; E
reaplicação do Questionário Tecnologia Assistiva para Educação (TAE), elaborado por
Manzini e colaboradores (2013) para identificar o nível de conhecimento que os
professores adquiriram pós formação sobre os recursos disponibilizados nas SRM pelo
MEC. Delineamento de pesquisa − Trata-se de um estudo de caso que consiste em
apresentar os dados produzidos em estudo e formação realizados em 2015/2016, bem
como avaliar, por meio de questionários realizados com os participantes, a manutenção
das práticas interventivas implementadas pelos docentes participantes nas SRM, dois
anos após o término do curso. Procedimentos – A última etapa da pesquisa, fase followup foram contatados os 29 participantes que concluíram a formação do estudo, destes,
14 professores consentiram em participar. Esses contatos com os docentes foram
retomados via e-mail, whatsapp e ligações telefônicas. Após contato inicial, observamos
que 5 docentes não atuavam mais nas SRM. Em seguida o Instrumento 1 foi enviado,
via Google form, a todos os 14 docentes que acordaram em participar. Em seguida, o
questionário TAE foi enviado, por meio de e-mail, aos 9 professores que ainda estavam
atuando nas SRM.
Resultados e Discussões
Os resultados da etapa final do estudo (follow-up) apontam que 100% dos participantes
eram mulheres, com idade entre 34 e 45 anos (média de 39 anos). Destas, 9
participantes ainda trabalhavam nas SRM e 5 encontravam-se em outras funções na
área da educação. O número de docentes que estavam nas SRM e que, após formação
(2015/2016), fizeram outros cursos sobre educação especial/ inclusiva prevaleceu com
66,7% (N=6), o mesmo percentual foi observado para os professores que fizeram
formação básica em libras. Observamos que o professor que trabalha no AEE necessita
se instrumentalizar para dar conta das especificidades do seu alunado. Pertile; Rosseto
(2015, p.1196) ressaltam que existe, [...] urgência da organização de uma formação que
considere a realidade de cada contexto e ao mesmo tempo proporcione unidade aos
fins dessa atividade docente assegurando clareza ao professor sobre o trabalho que
deve desempenhar, bem como conhecimento para que o faça (Pertile; Rosseto, 2015,
p.1196). Quanto ao conhecimento de como utilizar os recursos disponíveis nas SRM,
metade dos profissionais (N=4) relataram ter conhecimento e 50% (N=4) não tinham
conhecimento sobre todos os materiais disponíveis, sendo os mais desconhecidos,
aqueles que se referiam à utilização, os materiais e equipamentos para deficiência visual
(kit de desenho geométrico geoplano, impressora braille de pequeno porte, máquinas
de datilografia braille, regletes de mesa e punções). Destes ainda, 22,2% (N=2)
afirmaram que tiravam suas dúvidas sobre a utilização dos materiais das SRM na
internet. Filho e Miranda (2012) também constataram em seus estudos, através de
relatos dos professores das SRM participantes, que os profissionais “[...] não
dominavam o uso do computador e dos softwares específicos para alunos com
deficiência visual [...]”. Fator que evidencia uma insuficiência na formação desses
professores para as atividades a serem desenvolvidas nas Salas de Recursos. Esse
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percentual é preocupante, pois considerando a formação necessária para atuar com o
público-alvo da Educação Especial, espera-se que os professores tenham
conhecimento da forma de utilização dos recursos disponíveis. Nesse sentido, Manzini
(2018), afirma que A simples presença do recurso não garante que a aprendizagem do
aluno, ou a sua funcionalidade ocorra, pois isso está intrinsicamente ligado a como ele
será utilizado, ao uso que o professor fará dele (Manzini, 2018, p. 112). O uso de
tecnologia assistiva na prática pedagógica atual dos participantes foi um dado
preocupante. Metade dos entrevistados declarou não apresentar conhecimento para
utilizar os recursos de TA disponíveis nas SRM. Mais da metade 77,8% (N=7), no
entanto, afirmou utilizar os referidos recursos. Por fim, 1 disse que não utilizava pela
falta de manutenção dos materiais disponíveis e uma participante não respondeu a
questão. É importante considerar que nesse grupo os participantes se referiam,
majoritariamente, ao uso de computadores, associando, assim, a TA apenas aos
recursos eletrônicos. A prevalência do AEE nas SRM para os participantes da pesquisa
foram de alunos com Transtorno do Espectro Autista/ Transtorno Global do
Desenvolvimento 55,5% (N=5) e em seguida alunos com Deficiência Intelectual (N=2),
Uma professora atendia alunos com deficiência auditiva e outra não respondeu essa
questão. Os educandos utilizavam os recursos de TA disponibilizados pelos professores
das SRM nas respectivas salas em 66,7% (N=6) dos casos, apenas 1 na sala regular e
1 em ambos os espaços, um docente não respondeu a questão. Rodrigues e Alves
(2013) afirmam que a efetiva participação desses alunos só pode ser garantida pelos
recursos de TA, não só no ambiente escolar, mas para permear todos os processos de
aprendizagem dos indivíduos. Outro aspecto avaliado nessa fase da pesquisa
apresenta a relação dos professores que atuam nas SRM com os professores que estão
nas salas de aula regulares e suas ações de planejamento pedagógico para os alunos
do AEE. Os dados revelaram que 66,7% (N=6) afirmaram existir encontros pedagógicos,
contudo não eram regulares e planejados, e em alguns casos, apenas anualmente
durante a semana pedagógica da escola. Já 33,3% (N=3) afirmam não existir
planejamento pedagógico entre os professores para os alunos com deficiência.
Observamos que esse percentual apresentado está relacionado, também, à
predominância da utilização dos recursos de T.A nas SRM, como visto acima. Silva,
Martins e Araujo (2015 apud OLIVEIRA, 2016, p.25), destacam a busca de parcerias
entre os professores das SRM e da sala regular, mas que este contato enfrentava
resistências, mesmo em contextos escolares inclusivos. Esses resultados corroboram
ainda com Araújo (2016, p.21) que, em seus estudos, observou que os professores das
SRM [...] vivenciavam um isolamento pedagógico na escola, sendo atribuída
exclusivamente a eles a responsabilidade do processo de escolarização do estudante
que é percebido apenas como aluno do professor da sala de aula regular ou do professor
do AEE, e não da escola (Araújo, 2016, p.21). Os dados apontam, ainda, que os
professores atendiam alunos com diversas deficiências, contudo, não se sentiam
capacitados para trabalhar com algumas delas. De forma específica, 88,9% (N=8) se
sentia apto a trabalhar com educandos com deficiência intelectual; 77,8% (N=7) com
deficiência física; 77,7% (N=7) baixa visão; 77,8% (N=7) com deficiência auditiva e
66,7% (N=6) com transtorno do espectro autista. O percentual de capacidade referido
para atender os alunos com NEE diminuiu para o atendimento dos educandos que
possuem cegueira 22,2% (N=2) e surdocegueira 22,2% (N=2). Pudemos observar
assim, que a prevalência da falta de conhecimento sobre o uso de TA de materiais e
equipamentos para deficiência visual também analisado na pesquisa pode ter
corroborado com esse percentual. De acordo com os dados do TAE, questionário
reaplicado no follow-up, a maior parte das salas de recursos onde atuavam os docentes
havia recebido mesas redondas e notebooks 77,8% (N=7). Quadro branco melanínico,
teclado com colmeia de acrílico e mouses eram encontrados em 66,7% (N=6) das SRM,
e armários em 55,6% (N=5) delas. Dos 22 materiais didáticos pedagógicos indicados no
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TAE, o ábaco versátil, o material dourado e a caixa tátil foram encontrados em 100%
das salas. Alfabeto móvel e dominó em 77,8% (N=7) e dominó textura/ tátil e bandinha
rítmica em 66,7% (N=6) delas. Nove equipamentos (ábaco versátil 2, dominó de animais
em língua de sinais, dominó de associação de ideias, dominó de frases, dominó de
frutas em libras, esquema corporal, software de CAA, tapete de alfabeto encaixado e
coleção de literatura libras/português) estavam disponíveis em menos de 50% das
salas. Dos 17 equipamentos tecnológicos, 14 não estavam disponíveis em mais de 50%
das SRM. A limitada disponibilidade de materiais específicos para educandos com
deficiência visual ainda é um fator alarmante. Apenas caixinha de números (N=6), lupas
manuais (N=8) e eletrônicas (N=8) foram encontradas em mais de 50% das salas de
recursos. Todas as nove SRM registraram menos de 50% dos 16
materiais/equipamentos específicos para deficiência visual elencados no TAE. De forma
específica, em nenhuma das salas havia calculadora sonora, calendário em braille,
globo terrestre adaptado, guias de assinatura, impressora em braille de pequeno porte
e regletes de mesa e punções. Contos de Grimm em braille foram registrados em 44,4%
( N=4) das salas; Prancheta para leitura e bolas com guizo foram registradas em 33,3%
(N=3); Já o alfabeto braile, caderno com pauta ampliada e máquinas de datilografia em
braile em 22,2% (N=2); E apenas 11,1% (N=1) das 9 SRM tinham kit de desenho
geométrico- geoplano. Conforme a literatura, o limitado conhecimento sobre os recursos
prevaleceu como um fator relevante. (Verussa, 2009; Manzini, 2012; Galvão, 2009),
sinalizando que os professores não possuem conhecimento necessário para utilizar os
equipamentos e recursos de T.A disponíveis nas SRM. Os dados apresentados nessa
pesquisa mostraram que nem todas as SRM possuem todos os materiais didáticos
pedagógicos e equipamentos, especialmente os específicos para alunos com
deficiência visual, que foram disponibilizados na implementação das salas. Esses
achados são consonantes com outras pesquisas. Verussa (2009), por exemplo,
verificou que os recursos de TA não estavam chegando às SRM das escolas e que os
professores não tinham conhecimento dessa tecnologia para utilizá-la no cotidiano
escolar. Galvão Filho (2009), também verificou no mesmo ano, a necessidade de
informações sobre os recursos de TA e formação continuada dos docentes para uso da
mesma. De forma similar, Manzini (2018) relatou em seu estudo, que os professores
das SRM nem sempre tinham acesso aos kits de materiais e equipamentos pedagógicos
disponibilizados pelo Ministério da Educação à Salas de Recursos Multifuncionais. No
mesmo estudo, outro achado se assemelha aos resultados dessa pesquisa quando
Manzini (2018, p.112) afirma que dentre os materiais elencados para sua pesquisa,
houve uma “[...] quantidade considerável de recursos que os professores não dominam,
o que influencia diretamente na funcionalidade que este recurso apresenta para o
aluno”. Outro fator associado ao processo de ensino e aprendizagem nesse contexto,
também verificado na pesquisa, é a falta planejamento sistemático entre os professores.
Victor e Piloto (2016) destacam a dificuldade de planejamento dos professores do AEE
com os professores regentes, que geralmente realizam seus planejamentos
pedagógicos sem englobar os alunos com necessidades especiais. Oliveira (2016), por
sua vez, relata que o trabalho realizado na classe comum ocorria de maneira paralela
ao AEE, desconsiderando que o objetivo era a aprendizagem do mesmo aluno. O
mesmo autor afirma, ainda, que entre os obstáculos para o desenvolvimento da
articulação do trabalho pedagógico estavam a falta de um momento para o
planejamento em conjunto e de coordenação escolar para a efetivação deste vínculo.
Manzini (2013, p. 21), sinaliza que “A atualização profissional em novas tecnologias, ou
especificamente em Tecnologia Assistiva, é algo que pode vir a auxiliar a inclusão de
alunos com deficiência”. Compreende-se, assim, que a TA pode facilitar ou mesmo
viabilizar o processo de aprendizagem escolar, as atividades de vida diária e de vida
prática, bem como a comunicação, acessibilidade, principalmente dos alunos públicoalvo do Atendimento Educacional Especializado (AEE). A necessidade dos
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conhecimentos de TA na formação dos professores de AEE também é verificada por
Calheiros e Mendes (2016), pois: [...] é demanda frequente de professores de educação
especial que buscam conhecimentos que possam auxiliá-los na implementação dos
recursos dessa tecnologia no contexto educacional. Essa preocupação decorre do fato
de que a TA é, em muitos casos, imprescindível ao processo de inclusão escolar para
grande parcela de alunos do público-alvo da educação especial (Calheiros e Mendes,
2016, p. 1102). Por fim, os participantes que não atuavam mais em SRM fizeram uma
avaliação através de um questionário eletrônico, disseminado por meio do formulário
google, com perguntas sobre a formação realizada em 2015/2016. Dos 5 professores
que responderam a pesquisa, 2 atuaram nas salas de recurso após formação e 4
relataram que o conhecimento teórico adquirido na formação continuada auxiliou muito
em sua prática pedagógica. Dos participantes, 4 docentes se reconheciam aptos a
utilizar os recursos de TA disponíveis nas referidas salas. Os 5 participantes, fizeram
outras formações após o curso e, atualmente, não trabalham mais nas SRM, contudo
ainda encontram-se em outras funções na escola. Quanto à importância da formação
para a atuação dos profissionais, todos os participantes afirmaram ter sido muito
importante e referiram utilizar os conhecimentos aprendidos nas novas atribuições.
Diante dessas considerações, o curso de formação continuada foi avaliado pelos
participantes como positivo quanto à aquisição de conhecimentos.
Conclusão
O objetivo da presente pesquisa foi descrever, dois anos após o término do curso de
formação realizado em 2015/2016, as características atuais das SRM e o uso dos
recursos pelos docentes pós-formação e avaliar a manutenção das práticas
interventivas propostas no curso. De uma forma geral, os dados desse estudo revelam
a falta de recursos de TA nas escolas do RN e ainda, denunciam a carência de
conhecimentos específicos dos professores para utilizá-los em sua prática escolar.
Sinaliza-se, portanto, a necessidade de mais estudos sobre os materiais e recursos de
TA no contexto educacional, bem como a utilização dos mesmos pelos professores de
Atendimento Educacional Especializado. Observa-se que a falta desses recursos
interfere diretamente no processo de ensino e aprendizagem dos alunos público-alvo do
AEE. Vale salientar, contudo, que somente a presença dos recursos não garante a
utilização efetiva dos mesmos em seu propósito educacional. É necessário que os
cursos de formação continuada sejam baseados nas demandas específicas de cada
SRM. O processo de reavaliação da aplicabilidade dos conhecimentos das professoras
sobre TA foi fundamental para avaliar a efetividade do curso de formação. De acordo
com a maioria, os processos formativos são essenciais e necessários para prática
pedagógica e os conhecimentos constituídos no período de formação reverberam até
os dias de hoje. Dessa maneira, até mesmo os professores que não estão atuando
diretamente na SRM, referiram promover um diálogo produtivo sobre as realidades da
Educação Especial vivenciadas na escola, de maneira a contribuir significativamente
para mudanças conceituais e permitir, assim, ampliação das possibilidades
pedagógicas no processo de ensino aprendizagem. Como afirmam Pertile; Rosseto
(2015, p. 761), as próprias proposições legais, nessa área, [...] indicam a importância de
formação para os docentes como forma de atualizá-los para direcionarem as ações do
AEE, bem como estabelecem a relevância da SRM como apoio prioritário para a
efetivação do processo de inclusão (Pertile; Rosseto, 2015, p. 761). Por fim,
consideramos que a experiência de formação continuada de professores aliando teoria
e prática, a partir da realidade vivenciada por eles, se mostrou como uma possibilidade
real para contribuir com sua formação.
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TÍTULO: CARTOGRAFANDO POÉTICAS DO APRENDER NAS ARTES CÊNICAS
Resumo

Resumo: O ensino das Artes passou por diversas transformações até se tornar legitima
através das leis que organizam os planos da educação no Brasil. Atualmente o ensino
das Artes Cênicas enquanto disciplina institucionalizada, se apresenta de maneira
diferenciada em relação ao aprendizado, em contraponto aos modelos e métodos do
aprender de disciplinas tradicionais no âmbito escolar. A partir da perspectiva de que o
potencial do aprendizado nas Artes pode possibilitar um entendimento diversificado,
utilizamos o espaço dado pelo Estágio Supervisionado para Formação de Professores
em Teatro, para praticar e observar a utilização dos Jogos Teatrais e Dramáticos como
maneira lúdica de apresentar conteúdos no espaço escolar. Caracterizamos a
metodologia da nossa pesquisa como exploratória, tendo em vista que a mesma tinha
o objetivo de aproximação, de uma visão geral do estudo. Como resultado nesta
pesquisa, podemos observar que dentro da sala de aula que nos serviu com campo de
estudo, que os alunos e alunas puderam experienciar através dos jogos teatrais e
dramáticos uma maneira não convencional de aprender os conteúdos propostos no
plano de aula. Por fim, percebeu-se com essa pesquisa que os jogos utilizados em sala,
se mostraram uma ferramenta do Aprender. Podendo ser utilizada na construção de
projetos de ensino na escola. Destaca-se também a necessidade da inclusão de práticas
lúdicas para o aprendizado escolar.

Palavras-chave: ARTES CÊNICAS. APRENDER. JOGO. EDUCAÇÃO.
TITLE: CARTOGRAPHING POETICS OF LEARNING IN THE SCENIC ARTS
Abstract
Abstract: The teaching of the arts went through several transformations until it became
legitimate through the laws that organize the education plans in Brazil. Nowadays the
teaching of the Performing Arts as institutionalized discipline, presents itself in a different
way in relation to the learning, in contrast to the models and methods of learning of
traditional disciplines in the school context. From the perspective that the potential of
learning in the arts can enable a diverse understanding, we use the space provided by
the Supervised Stage for Teacher Training in Theater, to practice and observe the use
of Theater and Dramatic Games as a playful way to present content in the school space.
We characterized the methodology of our research as exploratory, considering that it
had the objective of approximation, an overview of the study. As a result of this research,
we can observe that within the classroom that served us as a field of study, that students
were able to experience through theatrical and dramatic games an unconventional way
of learning the contents proposed in the lesson plan. Finally, it was noticed with this
research that the games used in the room, proved to be a learning tool. Can be used in
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the construction of teaching projects at school. It also highlights the need to include
playful practices for school learning.
Keywords: Keywords: Performing Arts. Learn. Game. Education.
Introdução
O processo de legitimação do ensino das Artes na educação no Brasil, passa por
diversos momentos e nos mostra como ao longo da história da educação brasileira, essa
disciplina vem sendo tratada de modo secundário na grade curricular de grande parte
das escolas públicas e privadas em nosso país. No sentido de mudar o lugar que é
destinado ao ensino das Artes, em 1971 a nova Lei de Diretrizes e Bases de número
5692/71, torna as Artes como atividade educativa nas escolas, sem ainda fazer dela um
componente curricular. (BANDOCH, 2012) Apesar de ser compreendida como atividade
educativa, o ensino das artes só é estabelecido como disciplina obrigatória na Educação
Básica no ano de 1996 com a Lei 9.394/96, artigo 26, 2º parágrafo, privilegiando a oferta
das quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. (BANDOCH,
2012).
Essa pesquisa foi realizada a partir das vivências tidas através do Estágio
Supervisionado para Formação de Professores III, disciplina da Licenciatura em Teatro
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela permitiu que observássemos a
importância do ensino das Artes no desenvolvimento das crianças e adolescentes no
ambiente escolar, tanto quanto as demais disciplinas que fazem parte do currículo
escolar (português, matemática, ciências, entre outras). Porém o que costumamos ver
no cotidiano das escolas, é que a disciplina de Artes muitas vezes é vista como
instrumento de suporte para as disciplinas dentro desses espaços, sendo utilizada
apenas como maneira de promover divertimento ou ações pontuais de recreação e não
com todas as suas potencialidades.
A experiência na Escola Estadual Lauro de Castro da rede pública de ensino, sendo o
campo onde foi possível observar e colocar em prática as atividades e exercícios
elaborados com a perspectiva de mapear caminhos e direcionamentos possíveis para
o desenvolvimento das Artes Cênicas como ferramenta de facilitação do Aprender.
Entendendo a subjetividade do ser como participação nesse processo de
aprendizagem, em que cada aluno tem um tempo e modo único para aprender, ainda
mais quando esse processo acontece partindo de desdobramentos do corpo, da voz e
da prática teatral, estímulos até então pouco utilizados no ensino convencional,
levaremos adiante a reflexão que o aprender e o ensinar podem se inspirar
reciprocamente. Dessa maneira essa pesquisa tem como objetivo principal investigar
formas do aprender nas Artes Cênicas do ponto de vista do/a estudante na escola, a
partir da experiência do professor, por entender que “a sala de aula deve ser um lugar
de entusiasmo, onde é importante que o/a estudante se sinta bem. E se o tédio dominar
esse espaço, as metodologias precisam ser revistas para que essas se inquietem”.
(HOOKS, 2013 p. 16)
Além de ser uma estratégia válida para pensar a atuação profissional de professores no
campo de aprendizado nos múltiplos espaços de ensino, a dinâmica de tornar o lugar
do aprendizado diferenciado devido o uso e apropriação de metodologias diversas, é
enfatizada no contexto atual da educação devido a dificuldade de manter os alunos
motivados com o processo de aprendizado.
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Assim, maneiras diferenciadas de apresentar os conteúdos se destacam como um ponto
fundamental no ato de se posicionar diante de uma classe com diferentes estudantes,
com ideias, histórias de vida e sonhos, colocando o ensino enquanto uma prática que
pode ser realizada de forma lúdica inspirando os alunos a participarem das atividades
que contribuam para o seu desenvolvimento intelectual.

Metodologia

A pesquisa fará um estudo de caráter exploratório do universo do estágio
supervisionado em teatro, com o objetivo de investigar formas do aprender nas artes
cênicas do ponto de vista do/a estudante na escola. “Pesquisas exploratórias são
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca
de determinado fato.” (GIL, 2008.p.27). Para isso, fizemos um adentramento no
ambiente escolar e criamos textos na forma de ensaios, que expressam os modos pelos
quais o estudante-pesquisador foi afetado pelas intervenções e estudos realizados em
sala de aula.

Resultados e Discussões

Na sala de aula
Na escola do estágio trabalhamos com a turma do 7º ano B do Fundamental II, com o
número de 35 alunos, com a faixa etária de 13 a 16 anos de idade.
Uma das metas da intervenção realizada em sala de aula foi de fazer com que os alunos
compreendessem as intervenções como componentes facilitadores do processo do
aprender e que eles sentissem que podiam contar com a colaboração do docente,
ocasionando numa experiência de doação por ambas as partes. O projeto de ensino
desenvolvido para ser efetuado junto a essa turma levou em consideração o plano de
aula da professora de artes e nossa supervisora, e uma necessidade apontada por ela
e também pela da coordenação da escola: a dificuldade de ler e escrever das alunas e
alunos. Esse fato que permeia o rendimento dos estudantes em todas as disciplinas,
serviu então de impulso para o nosso planejamento das atividades construídas para
essa situação. Foi feito uso de objetos de trabalho como as histórias contadas dos
alunos através da música, jogos, teatro, e instrumentos de audiovisual na intenção de
uma construção de narrativas próprias.
Assim, a fim de promover a escrita inicialmente foi pensado junto com a supervisora do
estágio, exercícios onde os alunos experimentassem a escrita a partir de músicas do
universo deles e que eles mesmos escolhessem, criando uma aproximação entre o que
eles gostavam e que poderiam expressar suas ideias por meio da escrita sobre esses
pontos, mínima que fosse. A maior quantidade de músicas apresentadas eram do estilo
musical do Funk e do Rap com teor de romance, violência, sexualidade, drogas e
ostentação. Existiram também músicas de samba e clássicos da infância como A turma
do Balão Mágico. Sugerimos que eles fizessem duplas e dialogassem sobre a história
que as músicas escolhidas contavam. A música no estágio foi componente da primeira
intervenção na escola sendo o instrumento encontrado para facilitar a aproximação com
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a turma. Também foi a partir dessa atividade que pudemos compreender um pouco da
personalidade dos alunos tendo em vista que havia uma identificação com as canções.
Quando o projeto de ensino foi elaborado, pensou-se no desejo de trabalhar o que os
alunos quisessem e o projeto que se adequaria, existia a necessidade de inicialmente,
observar a turma, perceber o que eles tinham a oferecer para que se pudesse pensar
na próxima intervenção, uma dependia da outra.
Os Jogos como ferramenta no aprendizado
Em quase todas as intervenções os Jogos foram utilizados como ferramenta lúdica e de
aprendizado não convencional. Jogo é uma palavra que possui muitos significados
dentro do ensino das Artes, neste trabalho utilizamos os Jogos Teatrais e Dramáticos.
O JogoTeatral é praticado por meio da improvisação teatral, quando os alunos
interagem entre si e precisam solucionar algum problema na cena, havendo a separação
de atores (cena) e observadores (platéia) (JAPIASSU, 2008), já o Jogo Dramático é
caracterizado por todos os jogadores serem jogadores atores em busca de uma
resolução para a cena. (JAPIASSU, 2008) A precursora dos jogos teatrais no ensino do
teatro na educação foi Viola Spolin, no período de quase três décadas de estudos com
crianças, jovens, adultos e idosos (JAPIASSU, 2008).
Descreveremos mais uma intervenção com a turma que se iniciou com caminhada pelo
espaço, percebendo o próprio corpo e do outro, trabalhando a concentração e a
disponibilidade no jogo. Optamos pelo jogo do Maestro, lembrando que para que esse
jogo funcionasse o trabalho em coletivo tinha de acontecer e quem fosse descoberto no
jogo tinha que pagar uma prenda. Essa prenda não tinha qualidade punitiva, se dava
em pegar algo dentro de uma caixa, onde tinham papéis com letras das músicas que
eles mesmos escreveram na primeira intervenção, tinha também fatos sobre o bairro
onde era localizada e escola e perguntas um pouco subjetivas a respeito da mesma.
Essa intervenção chamou atenção pelo fato de quase todos os alunos se
disponibilizarem a jogar pois nem sempre a turma toda compra a proposta, o jogo do
maestro delimita um comandante, que é a partir dele que se inicia o movimento corporal
e todos os outros jogadores precisam repetir o mesmo movimento para que o
comandante não seja descoberto pelo jogador que está no centro da roda. Foi
perceptível à medida que o jogo acontecia que a maioria dos alunos queriam exercer o
papel do maestro pelo protagonismo que essa figura tinha no jogo, queriam liderar, a
euforia tomava conta da sala e o comportamento deles ia contando a partir do jogo um
pouco sobre cada, se eles se ajudavam ou não, se só competiam a fim de principiar no
jogo ou se eles realmente jogavam. Alguns também optaram em querer descobrir quem
era o capitão. O objetivo desse jogo era de que eles se concentrassem para a atividade
a seguir, haja vista que era necessário uma interação entre eles já que o trabalho seria
construído em coletivo. Todos os planos de aula praticamente foram embasados em
jogos com objetivo em algo. É na interação com o outro e com a cena que o aluno
jogador aprende a fazer teatro, assim a experiência do jogo permite o aprendizado,
contribuindo na formação do ser atuante. (VIEIRA, 2015).
A utilização dos jogos foi o meio por onde conseguimos ter a atenção dos alunos, alguns
deles até já conheciam só que com outros nomes. A prática dos jogos nas aulas
possibilitou uma soltura dos corpos no espaço, corpos expressivos querendo contar
história, querendo fazer teatro.
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Ao final desse dia conversamos com eles sobre nossa presença na escola e o que eles
achavam disso, foi perguntado também sobre o que eles queriam praticar no horário da
aula e como já foi descrito acima estávamos abertos a construir com o 7º ano B o que
de fato eles gostariam de fazer no bimestre. Esse diálogo aconteceu e alguns da sala
mais participativos se colocaram a favor de montar um espetáculo ou um experimento,
já outros não se posicionaram na idéia de montar algo. Quando foram questionados
sobre o trabalho que eles queriam compor, o retorno se deu em elaborar algo que de
alguma forma contasse um pouco do contexto social deles. Eles optaram em reconstruir
a história contada no longa metragem brasileiro, Cidade de Deus (2002) com direção de
Fernando Meirelles e Kátia Lund.
Nesse momento houve uma inquietação em relação a idéia dos alunos, tendo em vista
o grande teor de violência existente na trama. Foi conversado com a supervisora do
estágio e ficou decidido que faríamos uma cidade de deus diferente da vista no filme.
Alguns alunos já haviam assistido ao filme e outros não, levamos o filme para que os
alunos assistissem mas devido a idade da turma, não se podia exibir a obra original e
sim o documentário Cidade de Deus - 10 anos depois (2015) com faixa etária de 14
anos. Após o documentário, fizemos uma pequena roda para justificar a mostra do filme
e através da apreciação do mesmo eles teriam que elencar um fato ou cena que fosse
mais relevante do ponto de vista deles, ou seja, para daí levantarmos o material
dramatúrgico a ser desenvolvido, o que viria a ser apresentado tinha que partir do olhar
crítico dos alunos, como eles entendiam a história e o que nela se aproximava deles.
Na aula seguinte os alunos levaram, relatos e cenas que marcaram mais. Começamos
com um breve alongamento do corpo e depois já dividimos em grupos para que entre
si, eles apresentassem suas idéias sobre o filme. Após esse compartilhamento, os
grupos tinham que montar em 15 min um extrato cênico livre a partir do entendimento
deles da obra. As cenas mais representadas envolviam Zé Pequeno, personagem
central do filme. Pensamos em escolher 2 ou 3 cenas, mas no entanto o tempo que
tínhamos era pouco diante do processo a ser vivido, então decidimos elencar a cena do
protagonista já descrita acima. Na aula seguinte, demos início ao trabalho do corpo
através de aquecimento e posteriormente do jogo da cabana onde eles precisavam estar
concentrados para os comandos e estímulos dados. Os alunos passaram a ação mais
uma vez, relembrando-a e depois explicamos alguns princípios básicos da estrutura
dramática de Viola Spolin como: quem (personagem), onde (lugar) e o quê (ação)
(VIEIRA, 2015). Esses norteamentos foram necessários para que houvesse o
entendimento dos alunos sobre a encenação.
Durante a experimentação ficou perceptível que alguns deles contavam essa história
com certa propriedade, como se os alunos/atores tivessem nos personagens da trama
uma espécie de espelhamento. A seleção desse tema mais uma vez provocou uma
série de questionamentos em relação ao nosso trabalho com a turma, queríamos
construir uma encenação que contasse um pouco sobre o contexto social deles mas,
não tínhamos nenhuma pretensão em gerar uma história onde somente houvesse
violência e tráfico de drogas. O que podia ser pensado para que essa dramaturgia não
caísse no estereótipo? De que são feitas as comunidades periféricas? Famílias,
estudantes? Escolas, espaços a fim de dialogar? Constatamos que precisávamos saber
além da sala de aula, quem eram os pais daqueles adolescentes? Essas perguntas nos
levou a concepção de uma atividade onde os alunos iriam produzir um vídeo art,
mostrando sua casa, sua família, enfim o que de fato eles se sentissem a vontade de
apresentar. O material de audiovisual concebido por eles tinham depoimentos de seus
familiares sobre o bairro onde moravam e sobre melhorias para o mesmo e foi projetado
na apresentação compondo a cena.
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Os personagens eram poucos em relação ao número dos que queriam encenar,
encontramos o roteiro original e criamos falas para alguns deles, as meninas eram em
menor quantidade e não tinham falas, geramos papéis para que elas também
exercessem o protagonismo feminino no trabalho. Os desafios foram muitos no
andamento do estágio, nos predispomos a levantar um esboço de peça e teatro ninguém
faz sozinho. A maioria da turma queria encenar e a outra não, decidimos que essa outra
parte, elaborasse cenário e figurino dos atores com a nossa ajuda, o exercício não foi
funcional, haja vista a não experiência dos alunos na área e o pouco tempo para se
dedicar a atividade. Existiam pontos que pediam serem melhor trabalhados, mas o
nosso tempo na escola estava chegando ao fim. Os ensaios finais eram guiados de
trabalho corporal, para que os alunos/atores aprendessem sobre o corpo cênico, pronto
para entrar em cena e a jogar com o outro, caso algo combinado não acontecesse
durante a apresentação eles fossem para o improviso e se divertissem com a arte
teatral. Por fim quase toda a turma se apresentou no último dia do estágio, na sala de
vídeo tendo o 7º ano A como platéia, a cena contava um pouco do tempo presente deles
e terminava com o futuro do que eles viriam a ser.

Conclusão

Podemos destacar que as metodologias que viabilizem novos olhares para a educação
no sentido de tornarem o aprendizado lúdico: nesta pesquisa a presença dos jogos na
composição dos planos de aula se mostrou como uma importante ferramenta no
aprendizado. Citaremos o depoimento de Everton um aluno da escola do estágio que
atentou sobre como se deu a experiência para ele, onde ele conseguiu perceber que os
jogos feitos em sala, tinham função de gerar uma espontaneidade do corpo, para a
subjetividade, percepção de si mesmo no espaço com a coletividade e a concentração
na reconstrução da cena. Segundo Japiassu a função do jogo teatral na educação
escolar é o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural dos jogadores por meio
do domínio, da comunicação e do uso do interativo da linguagem teatral, numa
perspectiva improvisacional ou lúdica. (JAPIASSU, 2001, p. 26) Quando Everton
entende que existem outras maneiras de aprender, acontece uma ruptura no formato de
sala de aula comum com cadeiras enfileiradas e um professor a frente, fazendo pensar
que é possível introduzir qualquer conteúdo de aula no formatodejogos, atividades
lúdicas que exercitem o imagético do aluno, mesmo que seja por um dado momento.
A mediação feita pela professora supervisora das intervenções ebemos na roda de
conversa no final das intervenções, onde os alunos falaram sobre o processo, alguns
citaram também um pouco sobre suas particularidades e de como aquela experiência
havia sido significativa para eles. Entendemos que os estudantes viam nossa presença
como uma parceira disposta a possibilitar uma vivência colaborativa do aprendizado das
Artes. Já em relação aos fatos que não contribuíram tanto, destacamos a estrutura
predial da escola que não contava com espaço apropriado para as atividades de artes
cênicas. O improviso não é somente utilizado na cena pelos alunos durante o
experimento cênico mas, também na organização quase que diária do espaço onde vai
ser trabalhado, tido até mesmo pela própria instituição de ensino como depósito,
destinado a armazenar o que não está sendo utilizado no espaço.
Por fim, apesar da dificuldade com o espaço físico e os dias em que a turma não
respondia aos comandos de aula tão facilmente, acredita-se que as intervenções feitas
na escola Lauro de Castro possibilitou a turma e a professora uma compreensão acerca
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dos modos de aprender na escola. Percebeu-se também que os alunos mais
propositivos a partir da vivência, eram também os mais atentos a aula e disponíveis para
o jogo, permitindo assim a ampliação do olhar para a elaboração de idéias de maneira
que venha a contribuir para a construção de projetos de ensino e atividades na escola.
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TÍTULO: A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE: ENTRE
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Resumo

O presente artigo integra o projeto de pesquisa “A Lei e a Escola: uma história da escola
no Brasil (1808-2008)” e tem como finalidade trazer reflexões sobre a criação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a partir da análise de aspectos
históricos, políticos e sociais dos processos e sujeitos que contribuíram tanto para sua
criação quanto para sua consolidação. A pesquisa é documental e bibliográfica e, para
análise, fazemos uso dos entendimentos de documento-monumento e memória para Le
Goff e lugares de memória para Pierre Nora. Analisamos do contexto para o processo
de criação da UFRN, em 1958, até sua federalização em 1960. O estudo acerca das
memórias da criação da UFRN apresenta diferentes significados no campo históricoeducacional, permitindo-a auferir um espaço importante no cenário histórico e político
do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: História da Educação. Memória. Criação. Universidade. UFRN.
TITLE: THE UNIVERSITY FOUNDATION OF RIO GRANDE DO NORTE: BETWEEN
STORIES AND MEMORIES
Abstract

This article integrates the research project “The Law and the School: A History of the
School in Brazil (1808-2008)” and aims to bring reflections on the creation of the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN), from from the analysis of historical, political
and social aspects of the processes and subjects that contributed to both its creation and
its consolidation. The research is documentary and bibliographic and we make use of
the understandings of monument document and memory for Le Goff and memory places
for Pierre Nora. We analyzed the UFRN in its creation processes in 1958, until its
federalization in 1960. The study about the memories of the creation of UFRN presents
different meanings in the historical-educational field, allowing it to gain an important
space in the historical and political scenario of Rio Grande do Norte.
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Introdução
O objetivo desta pesquisa é provocar reflexões sobre a criação da universidade, partindo
da análise de aspectos históricos, políticos e sociais dos processos e sujeitos que
contribuíram tanto para sua criação quanto para sua consolidação. Assim, atentamos
às articulações políticas que corroboraram para esse processo, considerando os
principais agentes envolvidos nessa trajetória.
Em 25 de junho de 1958, através da Lei nº 2.307, sancionada pelo então Governador
Dinarte Mariz, em uma sessão solene realizada no Palácio Potengi, foi criada a
Universidade do Rio Grande do Norte. Somente em 1960, a partir da associação das
Faculdades de Medicina, Farmácia, Odontologia, Direito e Escola de Engenharia,
nasceu a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Nesta análise tratamos das histórias e memórias de criação e federalização da UFRN,
acompanhando a construção da universidade desde os almejos de Câmara Cascudo
por uma Universidade Popular em 1948, transpassando o período da sua criação em
1958, até a sua federalização em 1960, onde ela passou a ser constituída por cinco
estabelecimentos de ensino superior do Rio Grande do Norte. Para isto, realizamos uma
análise das memórias da Universidade a partir das vivências, experiências e processos
institucionais além do recorte temporal do estudo, contemplando marcos históricos que
antecedem e são posteriores a criação da UFRN (1958), necessários e fundamentais
para a compreensão desse processo.
Posto isso, gerou-se a problemática de investigar mais sobre as articulações para
criação da UFRN e as contribuições e sujeitos envolvidos nesse processo, considerando
os aspectos sociais, políticos e pedagógicos dentro do campo educacional, em especial
da História da Educação.
A pesquisa foi desenvolvida contemplando a metodologia e objetivos do projeto de
pesquisa intitulado “A Lei e a Escola: uma história da escola no Brasil (1808-2008)”,
obtendo como resultado a publicação do presente artigo na Revista Cenas
Educacionais, com o intuito de contribuir para o reconhecimento público de um vasto
campo de pesquisas na área da educação.

Metodologia

Diante a escassez de trabalhos referente à UFRN, notadamente sobre sua trajetória de
criação, decidimos realizar uma pesquisa sobre sua fundação, buscando verificar as
articulações políticas e históricas a partir de suas histórias e memórias, assim como dos
sujeitos que fizeram parte desta.
Posto isso, fez-se uso de análise documental e bibliográfica em acervos físicos e digitais
disponibilizados nos Repositórios Institucionais da UFRN, especialmente o Repositório
de História e Memória da Educação (RHISME) do Laboratório de História e Memória da
Educação da UFRN (LAHMED). Sobre a pesquisa documental, Gil (1999) diz:
Assemelha-se a pesquisa bibliográfica, com a seguinte diferença: A natureza das fontes.
A pesquisa bibliográfica se vale de fontes que já receberam algum tratamento analítico,
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enquanto a pesquisa documental se vale de fontes que não receberam tratamento
analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. (GIL,
1999).
Para a busca das fontes históricas na literatura da história da educação, recorremos
também aos periódicos localizados nas bases de dados eletrônicas: SciELO (Scientific
Eletronic Library Online) e Periódicos Capes. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida
com base em materiais já elaborados, constituído por livros e artigos científicos. Damos
destaque ainda ao uso do livro “Portal da Memória, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte: 50 anos (1958-2008) (Newton Júnior, 2008), que utilizamos como referência
informativa e forneceu dados secundários de grande valia para a pesquisa citada.
Segundo Gil:
Os livros de referência, também denominados livros de consulta, são aqueles que têm
por objetivo possibilitar a rápida obtenção das informações requeridas, ou, então, a
localização das obras que as contém. Dessa forma, pode-se falar em dois tipos de livros
de referência: livros de referência informativa, que contém a informação que se busca,
e livros de referência remissiva, que remetem a outras fontes. (GIL, 1999).
Para a etapa de redação do artigo, utilizamos como referencial os entendimentos de
“documento-monumento” e “memória” para Jacques Le Goff (1996) e “lugares de
memória” trabalhado por Pierre Nora (1984). Assim, concluímos a etapa dos
procedimentos metodológico, que corroborou para elaboração dos resultados discutidos
ao longo do texto.

Resultados e Discussões

Para compreendermos o processo de criação e federalização da UFRN, faremos breve
histórico das instituições de ensino superior que a antecederam a criação da UFRN no
estado do Rio Grande do Norte (RN). Em 1923, tivemos a primeira experiência em
ensino superior do estado, com a Escola de Pharmacia de Natal, criada a partir do
decreto nº 192, assinada pelo Governador em exercício Antônio José de Melo e Souza.
A escola foi responsável pelo primeiro curso superior do estado, o curso de Farmácia.
No mesmo ano, também foi sancionada a lei nº 570, que criou o curso de Odontologia,
anexado à Escola de Pharmácia, quando ela passou a se chamar Escola de Pharmacia
e Odontologia de Natal, porém, o curso de Odontologia sequer chegou a funcionar, pois
não houve turmas. A primeira turma de formandos da Escola de Pharmacia e
Odontologia foi composta por dois alunos do curso de Farmácia, que formaram-se em
1925, mas devido a baixa procura, a escola acabou sendo suspensa.
As novas experiências de oferta de ensino superior no estado do Rio Grande do Norte,
ocorreram em sua maioria, após o término da Segunda Guerra Mundial (1945), onde a
participação dos municípios de Natal e Parnamirim muito contribuíram para para tal
acontecimento. Para Itamar de Souza, historiador, “A presença de oficiais brasileiros e
norte-americanos, especializados em diversos ramos da ciência e da tecnologia,
possibilitou que as elites de Natal percebessem o atraso intelectual em que viviam.”
(SOUZA, 1984).
Conforme os escritos de Souza (1984), tivemos ainda durante a Segunda Guerra, em
1941, a abertura do Instituto Filosófico São João Bosco, que possuía como foco formar
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os clérigos salesianos em Filosofia, Ciências e Letras, funcionando até 1959, quando
por decisão do Padre Agenor Pontes, foi transferido para Lorena, em São Paulo.
Somente a partir de 1945, que surgiram os cursos em escolas e faculdades isoladas,
como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, em 1947; a Faculdade de Direito, em
1949; a Faculdade de Medicina, em 1955, e a Escola de Engenharia, em 1957.
Outras Escolas e Faculdades foram criadas, entretanto, foram as cinco instituições
citadas anteriormente que contribuíram diretamente para a criação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Posto isso, iremos analisar como se deu esse processo
de associação das instituições, para entendermos como ocorreu a construção das
memórias de fundação.
Para falar da criação da UFRN é preciso falar sobre Luís da Câmara Cascudo (18981986), um folclorista, professor, historiador e jornalista que foi um dos mais importantes
pesquisadores de cultura e etnografia do Brasil. Realizou pesquisas e trabalhou até seus
últimos anos, e até dias atuais, seu trabalho é reconhecido e divulgado através do
Instituto Câmara Cascudo, como o principal nome intelectual do estado do Rio Grande
do Norte. Cascudo foi o único escritor do Brasil a ter seu rosto estampado em papel
moeda nacional, selos em correios e nas bilheterias federais.
Para Onofre Lopes, primeiro reitor da UFRN, Câmara Cascudo era “uma universidade
antes da universidade”, considerando sua importância nas articulações para criação da
UFRN. Em 1948, Cascudo liderou o movimento em prol de uma Universidade Popular,
ideia que segundo Souza (1984), advinha da Europa e que chegou a Natal junto com a
segunda guerra (1939-1945) trazendo mudanças sócio-culturais configuradas em novos
costumes e que possibilitou o intercâmbio com personagens de uma cultura mais
cosmopolita.
Anteriormente, o estado vivenciou experiências diversas com “Universidade Populares”
em 1925, como a Universidade popular de José Augusto (Natal), a Universidade Popular
de Goianinha e a Universidade Popular de Touros. Porém, nenhuma delas possuía a
então finalidade da Universidade Popular de Câmara Cascudo (1948), instalada em 1º
de maio do mesmo ano em sessão solene no Instituto Histórico e Geográfico. Cascudo
discursou sobre as finalidades da sua nova instituição. Para Cascudo, a universidade
deveria ter uma estrutura simples, entrada franca, conferencistas convidados e sem
burocracia.
A Universidade Popular de Câmara Cascudo contou ao longo do ano de 1948 com 18
conferências amplamentes concorridas, todas ministradas no Instituto Histórico e
Geográfico. Entre os conferencistas, temos nomes conhecidos e memoráveis, como Dr.
Januário Cicco, palestrando sobre o “Padre João Maria”, Dr. João Machado, em aula
intitulada “O Doido, o Maluco e o Anormal na concepção popular e científica”, o Dr. Otto
de Brito Guerra, em aula sobre “Leão XIII e seu tempo”, além desses nomes, algumas
conferências foram ministradas pelo próprio Câmara Cascudo, como as cinco aulas
sobre História da Literatura do Rio Grande do Norte.
Neste contexto, Souza (1984) afirma que a Universidade Popular de Câmara Cascudo
representou um movimento intelectual, que despertou nas elites natalenses a
consciência de seu valor, fomentando a idéia de Universidade que viria surgir no final
da década de 1950. Sendo assim, o sonho de Câmara Cascudo estava apenas
iniciando.
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Após o surgimento de um ambiente propício no estado do RN, a Universidade do Rio
Grande do Norte veio a se concretizar em 25 de junho de 1958, através da Lei nº 2.307,
que foi sancionada em sessão solene no Palácio do Potengi pelo Governador Dinarte
Mariz (1956-1961), que viria a ser reitor da então criada Universidade do Rio Grande do
Norte. Após sua criação, foi celebrada uma solenidade de instalação, a cerimônia
aconteceu no teatro Alberto Maranhão, presidido por Dinarte Mariz.
Todas as autarquias locais estavam presentes, além do Diretor de ensino do Ministério
de Educação e Cultura (MEC) e representantes de universidades vizinhas, como Ceará,
Paraíba e Pernambuco. O ápice da Solenidade foi o discurso de Câmara Cascudo,
intitulado “Universidade e Civilização”, o qual é considerado a “certidão de nascimento”
da UFRN, onde ele com suas palavras, define a Universidade como “plasmadora de
Cultura em defesa ascensional da civilização” (Cascudo, 1959).
Em artigo publicado em A República, no mês seguinte a criação da universidade, ele
comemora instalação da Universidade, nascida “justamente na hora de nascer porque
era sonho de lento e ininterrupto crescimento”:
Uma universidade vive em função do geral, do coletivo e do comum. É planta que exige
atmosfera de compreensão, ecologia de entendimentos, interação de estímulo, na fase
ascensional dos primeiros anos. Não está circunscrita aos corpos docente e discente.
Pede a colaboração, apoio, e acima de tudo, confiança na sua resistência, nas fontes
moças da perenidade funcional, na projeção inevitável que lhe competirá no tempo. Se
de fatores múltiplos e poderosos depende o arbusto para vingar, florescer e frutificar,
que diremos de criação humana, obra terrena, esperando, de todos, os benefícios da
esperança renovadora? Uma universidade jamais merece críticos espontâneos,
adversários por vocação negativista, recenseadores de falhas, topógrafos de enganos,
estatísticos de omissões. Deve ter amigos que a orientem, aparem e prestigiem [...].
(CASCUDO, 1958).
Para Cascudo, a universidade é uma escola perene de pesquisas, onde tudo é objeto
da curiosidade, onde trabalhos consagrados por vidas inteiras, não terão notoriedade
estrondosa ou fama universal. Sendo assim, compreendemos a universidade
primeiramente como um lugar histórico de produção de conhecimento, para em seguida
analisarmos suas histórias e memórias de fundação.
A federalização da Universidade do Rio Grande do Norte foi realizada a partir de
articulações do então Reitor Dr. Onofre Lopes, que segundo Souza (1984), “apelou a
todas as lideranças do Rio Grande do Norte”. Um exemplo visto no programa “Memória
Viva” da TV Universitária (TVU), foi a entrevista concedida por Onofre Lopes, em 1981
ao jornalista Tarcísio Gurgel, onde ele conta que impedido de entregar ao Presidente
Juscelino Kubitschek, um breve memorial no qual defendia a federalização da
instituição, Onofre o abordou à saída de uma solenidade para fazer-lhe o pedido
pessoalmente, como mostra o trecho transcrito a seguir:
Voz de Onofre Lopes - [...] Chamei Otto Guerra, que era o vice-reitor, e disse que ia
pegar o presidente na saída da reunião. Quando ele saísse da reunião dos bispos,
quando ele fosse passando pela porta, nós então abordaríamos o Juscelino Kubitschek.
Nós estávamos na porta da escola (a reunião era na parte térrea) e, por fora, muita
gente curiosa para ver, naturalmente o presidente. Havia uma multidão razoável. E
ficamos, eu e Otto, pacientemente, esperando que o presidente Juscelino terminasse lá
a solenidade e fosse sair. Terminados os trabalhos, vem Juscelino andando, com os
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seus passos largos e vigorosos, e, quando ele foi se aproximando da porta, eu o ataquei
(risos). Eu quero fazer um parêntese. A Universidade do Rio Grande do Norte não foi
feita só de coisa séria, não. Foi feita, também, de chantagens, de fraudes, de troças, de
brincadeiras etc.
Voz de Tarcísio Gurgel – Até onde é possível revelar alguma dessas “chantagens”,
dessas “fraudes”, algumas.
Voz de Onofre Lopes – Vou dizer agora mesmo. Dirigi-me ao presidente Juscelino e
disse: presidente, eu sou o reitor e aqui o professor Otto Guerra, vice-reitor da
Universidade do Rio Grande do Norte. Nós fizemos esta Universidade com intuito de
fixar o homem a terra, de aproveitar os nossos valores. É um esforço muito grande dos
intelectuais da terra fazer com que se instale uma Universidade. Mas acontece que esta
Universidade é estadual. Nós estamos conduzindo com as maiores dificuldades. Nos
faltam os elementos humanos essenciais, necessários, de professorado conveniente,
categorizado. Nos faltam equipamento, falta espaço, falta prédio, falta tudo. Nós
vivemos aqui nessa pobreza e então só temos aqui uma salvação que é federalizar a
Universidade. Aqui estamos nós dois (e então eu faço assim um gesto comprometedor,
envolvendo toda aquela multidão lá fora) e isso aqui tudo são os professores e alunos
(risos), estamos todos aqui apelando a vossa excelência a fim de federalizar a
Universidade. Ele então perguntou:
– Quantas unidades tem, já do governo federal?
– Não tem nenhuma. Nós temos a Faculdade de Farmácia e Odontologia e a Faculdade
de Direito, que são do estado. As outras são particulares, são mantidas, aqui, com suor
e sangue. Nós vivemos, aqui, com as maiores dificuldades. Então ele se vira para a
multidão e diz:
– Eu vou atender. (risos)
Então eu disse:
– Presidente, nós estamos muito felizes com a sua promessa, mas eu quero, desde
logo, dizer uma coisa ao presidente. É que eu sou reitor, mas não tenho nenhuma
vocação para ser reitor, mas tenho a profunda vocação para ser cobrador. Eu quero que
vossa excelência me permita que eu fique cobrando essa sua promessa, aqui.
– Pode cobrar.
E aí começa o trabalho da federalização.
A narrativa transcrita, é um documento-monumento para a memória da criação da
UFRN, pois os reitores são agentes ativos na construção das memórias institucionais a
partir das suas memórias individuais e sociais. Para Pollak (1992) nos estudos de
história oral, sobretudo aqueles que utilizam entrevistas de histórias de vida, o que se
recolhe é obviamente memórias individuais, gerando a problemática de como interpretar
tais memórias.
Neste trecho da entrevista, percebe-se que naquele momento, era de suma importância
a federalização, visto que a universidade necessitava de amparo financeiro para se
manter, já que seus patrimônios não geravam receita suficiente para que cobrisse suas
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despesas. Com os apelos do Dr. Onofre Lopes, a federalização ocorreu em 18 de
dezembro de 1960, através da Lei nº 3.849, como mostra a Figura 4, assinada pelo
Presidente em exercício Juscelino Kubitschek (1956-1961), onde ela passou a ser de
responsabilidade do Governo Federal, obtendo mais recursos e aumentando a
possibilidade de expansão da universidade no RN, sendo este um passo decisivo para
sua consolidação no estado.
A Universidade do Federal do Rio Grande do Norte, passou a ser constituída por cinco
estabelecimentos de ensino superior: Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia,
Faculdade de Odontologia, Faculdade de Direito e Escola de Engenharia.
Posterior a sua primeira década de federalização, a UFRN já possuía uma estrutura
física com unidades de ensino incorporadas como a Escola Doméstica de Natal (1959),
Escola de Música (1962) e o Colégio Agrícola de Jundiaí (1967) . Entre os anos de 1966
e 1972, a UFRN congregou a sua estrutura faculdades ligadas à Fundação José
Augusto, criada em 1963 pelo Governador Aluízio Alves, sendo elas a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Natal e a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Cabe
destacar que o campus central da UFRN, situado no bairro Lagoa Nova em Natal (RN),
só veio ser implementado em meados da década de 1970, durante a Ditadura MIlitar no
Brasil (1964-1985), sendo o projeto inicial do arquiteto paraense Alcyr Meira, que veio a
ser concluído na década de 1990.
A implantação foi noticiada por diversos jornais, dentre eles, destacamos a publicação
da revista “O Cruzeiro” no mês de maio de 1973, que noticiou a instalação do então
ápice pós regime militar em Natal, tendo indelével importância: “Durante a Segunda
Guerra Mundial, um grande terreno vizinho à cidade do Natal servia como Campo de
Tiro. Granadas e morteiros cruzavam o ar, interrompendo a circulação de veículos até
o treinamento terminasse. Passados 30 anos, neste mesmo terreno, desenvolve-se uma
luta diferente. Máquinas pesadas e tratores realizam serviços de terraplenagem; jovens
técnicos circulam com suas plantas acompanhando o ritmo incessante das obras; jipes
atravessam o terreno ondulado, criando suas próprias estradas. São 130 hectares de
terra para construir, urbanizar, integrar: é o Campus da UFRN que está surgindo”.
Na mesma época da construção do Campus, vivenciamos “O Boom Universitário”, que
a partir da política de expansão, causou repercussão por todo o Rio Grande do Norte.
Criou-se novos cursos em Natal e nos núcleos avançados instalados em Caicó, Macau,
Nova Cruz, Santa Cruz e Currais Novos.

Conclusão

O ato de preservar memórias do processo de sua criação e federalização a partir dos
documentos e as “monumentalizações” abordadas nesta pesquisa, nos refletem a
necessidade de autopreservação e construção de uma memória da própria
Universidade. Assim, é possível analisar diferentes significados no contexto histórico,
político e educacional. Nessa perspectiva, ao preservar suas histórias e memórias, a
UFRN trata de vários aspectos introduzidos e que gradualmente penetram nas suas
representações sociais. Dentro dessas representações estão crenças e ideias que
integram a cultura escolar da UFRN e nos permitem analisar criticamente esses
processos.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

165

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Sendo assim, retomamos a importância da problematização assinalada por Le Goff
(1996), onde documento/monumento deve ser estudado dentro de perspectivas sociais,
econômicas, culturais, políticas, religiosas, jurídicas e sobretudo, como instrumento de
poder. Assim, podemos transferir tais documentos do âmbito da memória para a esfera
da ciência histórica.
Trata-se de pensar a UFRN como produtora direta de memórias e histórias, e pensar
essa produção, por sua vez, como instituidora de lugares de memória que consistem
em locais materiais e imateriais (Nora, 1984), que cristalizam a memória de uma
sociedade e de uma nação, locais onde grupos ou povos se identificam ou se
reconhecem, possibilitando um sentimento de construção de pertencimento, que
constitui toda a sua identidade social.
Se em dado momento, a memória foi tratada pelos gregos como antídoto de
esquecimento e fonte de imortalidade, a UFRN pretende nutrir-se desta fonte. Como
disse Câmara Cascudo:
Possa, sob os auspícios destas evocações, reminiscências e saudades, ergue-se,
instalar-se, caminhar a Universidade do Rio Grande do Norte para o futuro, pairando
sobre todos nós num signo tranquilo e constante de bênção – AS PROMESSAS DA
ESPERANÇA! (Cascudo, 1958).
Com todo o exposto, nota-se que preservar e rememorar o processo de criação e
federalização da universidade é um elemento fundamental para identidade social da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, podendo ser considerada como um ritual,
constituinte da sua identidade social, instaurando a sua memória construída e a
repassando-as para a sociedade, e para si própria.
Finalizamos justificando o presente estudo pela contribuição com a pesquisa da história
da educação no RN e na UFRN, evidenciando novos olhares sobre a criação da UFRN,
assim como a importância dos sujeitos que corroboraram para a construção e
consolidação da memória da UFRN.
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TÍTULO: REPRESENTAÇÕES DE PERSONAGENS MENINAS NOS LIVROS DE
LITERATURA INFANTIL NEGRA
Resumo
Este estudo bibliográfico se propõe a discutir as representações verbo-imagéticas das
personagens negras meninas em livros de literatura infantil, buscando responder à
seguinte pergunta: Como são representadas as meninas negras na Literatura Infantil
Negra? Este trabalho se apresenta como um afluente do plano de trabalho “Literatura
Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio por meio da ilustração de personagens
meninas – 1ª etapa” no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica
– CNPq/PIBIC/UFRN, vinculado ao projeto de pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra:
debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]).
Objetivou-se conhecer aspectos da cultura africana, por meio da representação de
meninas, em livros de Literatura infantil, de maneira a valorizá-los e fazer face à
discriminação e preconceito étnico-raciais e, assim, fortalecer uma educação
antirracista em nossas escolas. Para tanto foram selecionadas as seguintes obras: Obax
(NEVES, 2010); As tranças de Bintou (DIOUF;EVANS, 2004); Rainha-menina do Livro
Os reizinhos de Congo (PEREIRA;LIMA, 2007) e Bruna e a galinha d’angola
(ALMEIDA;SARAIVA, 2016). Os resultados mostram que cada uma das personagens
representa um aspecto da cultura africana, são meninas que vivem seus destinos como
protagonistas portadoras de valores que identificam pertencimentos sejam eles
territorial, religioso e cultural.
Palavras-chave: Literatura infantil negra; personagens meninas; cultura africana.
TITLE: Representations of girls' characters in black children's literature books
Abstract
This bibliographical study proposes to discuss verbal-pictures representations of black
girls characters in books of children’s literature, seeking to answer the following question:
How are black girls represented in Black Children’s Literature? This work is presented
as an afluente to the work plan “Black Children’s Literature: debating the color of silence
by means of illustration of girls characters – 1st phase” in the contexto of the Institutional
Program of Scientific Initiation Grant - CNPq/PIBIC/UFRN, linked to the main research
Project “Black Children’s Literature: debating the color of silence in the classroom”
(AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]). This work has as a goal to get to know aspects of
african culture by means of the representation of girls in books of Children’s Literature
as a way to value them and confronting ethnical-racial discrimination and prejudice,
therefore, to strengthen an anti-racism education at our schools. For this reason we
selected the following works: Obax (NEVES, 2010); As tranças de Bintou
(DIOUF;EVANS, 2004); Rainha-menina do Livro Os reizinhos de Congo
(PEREIRA;LIMA, 2007) e Bruna e a galinha d’angola (ALMEIDA;SARAIVA, 2016). The
results show that each one of the characters represent na aspect of african culture, they
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are girls who live their fates as protagonists who bear the values that identify a sense of
belonging, be it territorial, religious or cultural.
Keywords: Black children’s literature; girls characters; African culture.
Introdução
Este estudo bibliográfico se propõe a discutir as representações verbo-imagéticas das
personagens negras meninas em livros de Literatura Infantil, de modo especial, do
acervo do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Nesse contexto, buscamos
responder à seguinte pergunta: Como estão representadas as meninas negras na
Literatura Infantil Negra? Este trabalho nasceu por meio do plano de trabalho “Literatura
Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio por meio da ilustração de personagens
meninas – 1ª etapa”, realizado no âmbito do programa Institucional de Bolsa de Iniciação
Científica – CNPq/PIBIC/UFRN, e se apresenta como um afluente do projeto de
pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula”
(AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]). Para alcançar nosso objetivo, selecionamos livros da
literatura infantil que contemplassem em seus enredos, histórias e personagens
oriundas de temáticas que remetessem aos povos negros na África ou na diáspora. Esta
delimitação tem como meta maior conhecer aspectos da cultura africana, presentes na
literatura infantil, de maneira a fazer face aos problemas étnico-raciais como racismo,
preconceito e discriminação que se manifestam em nossa sociedade em relação ao
negro e, dessa maneira, fortalecer uma educação antirracista em nossas escolas. Para
a seleção dos livros analisados adotamos como critérios que a personagem menina
negra atuasse na obra como protagonista e que a história tivesse evidente ligação com
elementos da cultura africana e/ou afrodescente. Assim, dentre os livros trabalhados,
foram selecionadas as seguintes obras (ver figura 1): Obax (NEVES, 2010); As tranças
de Bintou (DIOUF; EVANS, 2004); Rainha-menina do livro Os reizinhos de Congo
(PEREIRA; LIMA, 2007) e Bruna e a galinha d’angola (ALMEIDA; SARAIVA, 2016). As
dificuldades de docentes e discentes em trabalhar essa temática, em sala de aula,
justificam esta investigação, já que vários estudos, tais como os de Amarilha; Campos,
2018; Campos, 2014; Costa, 2007; Cavalleiro, 2007, dentre outros, mostram que é no
ambiente escolar que, desde muito cedo, as crianças começam a sofrer preconceito,
discriminação em função do racismo que subjaz na nossa sociedade. Nesse contexto,
sabemos que, não existe nada mais humano que contar/ouvir e ler histórias. Elas
permeiam o imaginário de todos os povos e civilizações desde tempos remotos até os
dias atuais; onde há grupos humanos, há histórias a serem contadas. Todas as
sociedades possuem um repertório de narrativas que podem contar muito sobre seus
povos, seus valores e, essas, são passadas geração a geração. Além do mais, é a
cultura de um povo que irá, de certo modo, determinar aspectos fundantes dessas
narrativas, tais como: personagens e suas composições, os espaços onde as ações se
materializam e, as marcas possíveis do tempo no qual se desenvolve o enredo, entre
outros aspectos. Essas narrativas, em sua grande maioria, constituídas de muita
imaginação e criatividade revelam uma das mais notáveis atividades criativas humanas,
todavia, se constroem a partir do mundo real e dos materiais nele captados. Já que,
conforme assegura Vigotski (2014), toda atividade criativa humana se alicerça no
substrato do mundo real. Assim, a leitura e audições dessas narrativas ficcionais nos
asseguram o direito de adentrar num mundo diferente ou similar ao nosso, como
também, capacita o outro a adentrar no nosso mundo interior, produzindo encontros dos
quais, inevitavelmente, saímos sensibilizados e, não raramente, transformados. Nesse
âmbito, assegura Amarilha (2013), ler literatura é uma atividade experiencial que
possibilita ao leitor vivenciar situações, sentimentos e emoções, que propiciam a
construção de um conhecimento a partir do lido. Porém, tais mundos e seres ficcionais
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só podem ser experimentados, vivenciados, percebidos se o leitor aceitar o convite para
ir ao mundo da imaginação, ao universo da literatura.

Metodologia
Quando uma pessoa, adulto ou criança, se dispõe a ler literatura, ele adere a uma
atividade que propicia experimentar sentimentos, vivenciar emoções e situações, na
maioria das vezes, nunca vividas no mundo real e sobre as quais passa a ter algum
conhecimento (AMARILHA, 2013). A criança tem a atenção capturada pelo caráter
lúdico da literatura e, como toda atividade lúdica provoca um distanciamento do real,
isso se faz necessário, mesmo que temporariamente, para que possamos adentrar no
universo das narrativas, nos distanciarmos desse mundo que nos cerca. Desse modo,
por meio do jogo dramático vivido quando se lê ou se ouve uma narrativa, a criança
torna-se capaz de vir a vivenciar situações e experiências do mundo, que de outro modo
seria quase impossível (AMARILHA, 2012). Ao entrar no jogo ficcional, a criança, passa
a ser instruída nos procedimentos de ajustamento intelectual permitindo que ela possa
lidar com fatos reais e fatos imaginários comparativamente. Assim, a literatura
proporciona, por meio da brincadeira e da atividade lúdica um ensaio geral podendo
viver situação e personagens que de outra forma não seriam possíveis. Tudo isso lhe
permite que possa se relacionar de maneira mais assertiva e segura com situações
sociais, emocionais e psicológicas no universo infantil, tanto quanto nas do futuro. Para
que essa experiência realmente aconteça é impreterível que o leitor tenha empatia pela
personagem, esse ser ficcional que permite a vivência, por meio da ficção, de novas
aventuras e/ou desventuras. A personagem é o ponto central de qualquer história, já
que, sem personagem não existe história. Beth Brait (2017) assegura que para além
das palavras do texto, as personagens não existem e que, embora possam ser
inspiradas em pessoas e situações reais, “as personagens representam pessoas,
segundo modalidades próprias da ficção” (p. 19). Neste trabalho, estudamos livros de
literatura infantil ilustrado, portanto, personagens são criações que também podem ser
representadas por meio das imagens e, assim, se constituírem em um todo linguísticoimagético. A leitura de imagens exige tanto quanto a leitura das palavras, de tal modo
que, requer vigilância na interpretação da história, fazendo idas e vindas entre o discurso
do texto verbal e o da imagem, ou vice e versa, para que possa ser feita uma leitura
compreensiva que contemple uma visão integral da narrativa em lente. Lindem (2011)
assegura que “o texto do livro ilustrado é por natureza, elíptico e incompleto (p.9)” e
devemos “afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de
uma relação à outra” (p.48). Os livros de literatura infantil ilustrados podem ser espelhos
nos quais as crianças se veem e saboreiam imagens e representações vinculadas às
suas próprias vidas e experiências. Eles também são janelas que possibilitam aos
jovens leitores a conquistar novas perspectivas culturais ao observarem mundos de
outros (BISHOP, 1990; BOTELHO; RUDMAN, 2009). Para Amarilha (2012), a leitura de
textos literários propõe ao leitor uma viajem no tempo dando a ele a possibilidade de
conhecer o coletivo passado e coletivo presente, podendo construir por meio de suas
referências e inferências uma (re)significação do momento presente vivido e, não se
limitando a esse, lançar novos olhares para o futuro. O ato de ler gera todo esse
processo cognitivo quando se apresenta para o leitor como uma oportunidade de se
conhecer ou se reconhecer fazendo parte de uma trajetória para além da história
ficcional. Assim, reconhecemos o quanto pode ser danoso o ocultamento das histórias
trazidas e vividas pelos africanos e pelos seus descendentes e a representação de
personagens para além da condição de escravizados que lhes foi imposta, nos livros de
história, na literatura, nas artes e na cultura de modo geral. Nesse horizonte, sabemos
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que, a representação é “uma forma de produção e de divulgação de saberes sobre os
sujeitos e sobre os diferentes grupos culturais” (FREITAS, 2014. p. 184). Segundo a
autora, a representação pode ser compreendida como “apresentações”, ou seja, são
“formas culturais de referir, mostrar ou nomear um grupo ou um sujeito” (LOURO, 1997,
p.98 apud FREITAS, 2014, p. 184). Nesse entendimento, onde o outro é nomeado, dito
e apresentado em diversos espaços e artefatos, a representação coloca em foco a
linguagem, para assim se referir à produção de saberes sobre o outro (FREITAS, 2014,
p. 184). Segundo Fanny Abramovich (1989) que, ao pesquisar nos livros infantis como
as personagens eram representadas, nas décadas finais do século passado, constatou
que o/a negro/a, de modo geral, era quase sempre coadjuvante, e se ocupava somente
das funções de serviçal, seja na esfera privada ou na pública, sendo representados
comumente de uniforme profissional, quando não os apresentavam como
desempregados. A mulher negra era, quase sempre, empregada na esfera doméstica
ocupando a função de cozinheira, lavadeira, babá. Em relação a sua aparência física,
eram representadas como mulheres gordas, de traseiro largo. Quando humanizadas,
tinham um ótimo coração e um colo amigo disponível aos outros personagens da trama.
Todavia, essas personagens nunca eram belas, audaciosas, vaidosas ou elegantes.
Desse modo, grande parte dos leitores agem com certa estranheza quando encontram
nas narrativas ficcionais protagonistas negras, na posição de heroínas ou princesas,
valorizando e destacando elementos de sua cultura, seus costumes e rituais, atuando
com orgulho de suas raízes africanas. Essa “estranheza” com ficcional está intimamente
relacionada com o modo como vemos o/a negro/a no mundo real. E, infelizmente,
atitudes de discriminação, preconceito e racismo são frequentes no cotidiano social. E,
mesmo em crianças muito pequenas, podemos identificar atos e ações imbricados de
atitudes negativas, pejorativas e depreciativas para com pessoas de origem africana.
Resultados e Discussões
O repertório literário foi selecionado tendo em vista respeitar o pensamento infantil que
se motiva diante do texto e, a ele responde. Assim, primamos por “[...] uma literatura
que se esteie sobre esse modo de ver a criança tornando-a indivíduo com desejos e
pensamentos próprios, agente de seu próprio aprendizado” (PALO; OLIVEIRA, 1996. p.
8). Os livros de literatura infantil estão cada vez mais sofisticados, coloridos e atrativos
para o público infantil colaborando de forma efetiva com a compreensão da narrativa.
Deixando crer que, por meio da diversão e da ludicidade “[...] temas difíceis – como o
preconceito e o racismo – podem ser mais fácil e produtivamente abordados”
(KIRCHOF; BONIN; SILVEIRA 2015, p. 391). Mas, alertamos que, nem sempre trazer
personagens negras em narrativas ricamente ilustradas é garantia de se estabeleça
uma discursividade que facilite a compreensão de tais temas espinhosos. A seguir,
conheceremos as personagens meninas negras que foram selecionadas para serem
analisadas nesse estudo:
OBAX: uma pequena contadora de histórias. A menina Obax não tem muitos amigos
e sua brincadeira favorita era inventar histórias com a fauna e flora da savana. Mas, ela
não só as inventava, também gostava de contar as histórias às crianças e aos adultos
da sua comunidade. Certa vez, contou que vira uma chuva de flores. Todos riram dela,
exceto sua mãe, que acolhia e reconhecia o potencial criativo da filha. A mãe de Obax
sempre validava de forma carinhosa e acolhedora o que a filha narrava de suas
aventuras nas veredas da savana africana. Porém, Obax queria o reconhecimento do
seu grupo e, embora tenha ficado triste por não ser reconhecida, demonstra que está
determinada a provar que sua “chuva de flores” é verdadeira. Assim, decide empreender
uma aventura em busca da prova que pode chover flores ali. Obax é dona de uma
imaginação poderosa capaz de transformar uma pequena pedra que encontra na
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savana, em um grande e forte elefante, um amigo ao qual ela dá o nome de “Nafisa”.
Junto com esse amigo, ela decide dar a volta ao mundo para provar que realmente pode
haver uma chuva de flores. Em cima do elefante, sentindo-se forte e capaz, Obax
encontra vários tipos de chuva: de água, de pedras, de estrelas, de folhas, nos lugares
mais frios, chuva de flocos de algodão; menos a chuva de flores. Encantada com as
aventuras que viveu, Obax volta para casa e conta suas histórias aos membros de sua
comunidade, uma vez mais, eles desdenham do seu relato. Nesse momento, desolada,
aborrecida e sozinha (p. 26-27) ela resolve enterrar sua “pedra” (Nafisa) no chão, assim
nunca mais ninguém iria zombar de suas aventuras, de suas histórias. Mas, algo de
fantástico acontece: aquela pedra enterrada transfigura-se em uma semente, que,
durante a noite, cresce e se transforma em um imponente e frondoso baobá, bem no
meio da aldeia de Obax. Analisando o conto, no plano da ficção, é possível inferir de
forma muito expressiva dois traços marcantes da cultura africana, os quais ressaltamos:
os contadores de história, griot e griottes, e o baobá, árvore milenar e icônica da cultura
africana. Embora, como afirma Sébastien Joachim (2011. p.54) “Os personagens de
ficção [sejam] suscetíveis de múltipla interpretação”, a narrativa textual e imagética de
“Obax” permite inferir que a pequena protagonista é uma Griotte em processo de
formação. Os griôs gozam de grande importância e prestígio junto às comunidades da
África. Conforme assegura Maria Aparecida Garcia Gonçalves: “Os Griots possuíam
uma importância tão grande na cultura africana que eram poupados pelos próprios
inimigos nas situações de guerra, pois sua função era a de transmitir as lendas, os
ensinamentos, as histórias de vida de uma geração à outra. Quando um Griot falecia,
seu corpo era sepultado dentro de uma enorme árvore, o Baobá, para que suas canções
e histórias, assim como as folhas da árvore continuassem a germinar nas aldeias ao
seu entorno” (GONÇALVES, 2009, p. 170). A função de Griot era designada a um ancião
de uma tribo ou aldeia. Mulheres também podem ser griottes, entretanto, gozam de
menor prestígio do que os homens. Quanto aos traços que configuram a personagem
são de singular importância que relevam no corpo a sua identidade de criança. No
entanto, a cabeça se apresenta de forma maior que o restante do que seu corpo,
aparentando ter se desenvolvido mais do que o próprio corpo. Podemos, então,
hipotetizar que Obax tem a cabeça grande porque é ali que ela fabrica todas essas
histórias fantásticas em que vive suas aventuras. Outro traço imagético a destacar são
os olhos da personagem, que sempre estão abertos, vivos e observadores do seu
entorno e deixam transparecer que ela enxerga bem mais que o visível, conforme
imagem da figura 2. A memória é fertilizadora, traz beleza, traz leveza, traz cores. Fato
que só se torna realidade na vida da personagem quando ela ata sua imaginação ao
baobá. Pode-se inferir que as histórias inventadas por Obax são sementes, que ao
fertilizarem o solo e fazem crescer um baobá, funcionando como agregadoras do povo,
pois sob essa árvore se reúne a comunidade. É esse desfecho que viabiliza a aceitação
das histórias da personagem e a legitima como alguém que, independe de ser criançamenina, precisa ser ouvida e em quem se deve prestar atenção, pois é portadora de
histórias.
RAINHA-MENINA: realeza e religiosidade. O livro “Os reizinhos do Congo”
(PEREIRA;LIMA, 2017), comporta duas versões da mesma história, ou seja, a versão
feminina e a masculina da coroação dos Reis de Congo. No Brasil, a coroação de reis
e rainhas negros por ocasião das festividades da festa de Nossa Senhora do Rosário é
uma tradição popular antiga, que perdura até os dias atuais. No passado, muitas ordens
católicas incentivavam a criação de irmandades de pessoas escravizadas por motivos
devocionais e piedosos. Mas tal como as confrarias europeias, essas instituições
também tinham funções sociais mais amplas (O BRASIL, 2011). Essas irmandades
exerceram um papel importante na reorganização social dos escravizados, já que,
permitiam a reconstrução de comunidades que lembrassem as constituídas no
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continente africano, mesmo que, agregassem escravizados advindos de vários lugares
e com culturas e línguas maternas diferentes. Para os sacerdotes da igreja católica,
essas irmandades se constituíam um caminho para que, africanos e seus descendentes
abandonassem suas crenças e costumes africanos e aderissem à outra cultura.
Todavia, o abandono às crenças não se efetivou por parte dos escravizados. E como a
religião católica acolhia festejos profanos nas comemorações litúrgicas, o inverso
ocorreu. Ou seja, essas irmandades afro-brasileiras e suas manifestações serviram para
ocultar a sobrevivência das manifestações religiosas e culturais dos povos africanos. E,
assim, na maioria dos estatutos das irmandades estava expressa a autorização que
permitia a escolha de reis-negros em festas do Rosário e de outros santos católicos (O
BRASIL, 2011). O conto em foco, “Rainha-menina”, encontra raízes nesses folguedos.
O narrador do conto tem pleno conhecimento do que se passa na exterioridade e na
interioridade dos acontecimentos e traz referências do passado a respeito da história da
Rainha-menina. Para descrever a personagem, o narrador se utiliza de muita poesia
metáforas e comparações. A ilustradora, por sua vez, apresenta a personagem em três
ilustrações que nos parecem retratos tirados em diferentes momentos. A rainha-menina
de Congo sai do ventre da noite, essa “noite grávida de sílabas”, assim, como “Antes
dela, sua avó e sua mãe surgiram do ventre da noite (pág.14)”. Analisando o conto, a
noite é a África e as sílabas representam as palavras, ou seja, a importância da oralidade
para a constituição de uma memória coletiva, passada pelas gerações dos membros
mais velhos de uma comunidade às novas gerações. Assim, permitindo que a tradição,
os mitos, as crenças, a memória e as histórias perpetuem a cultura. A menina, nesse
caso, sintetiza esses aspectos culturais. No contexto do conto, não se torna rei e rainha
por hereditariedade como nas monarquias conhecidas, mas pela corrente das “histórias”
contadas por sua avó. Essa personagem anciã é quem guarda a tradição, a memória,
tecendo suas histórias ao longo do tempo; é ela que tece a teia e torna a neta rainha.
Porém há uma condição para se revestir da realeza, a menina tem de escutar “as
histórias do vento” e, é o vento que conta para a menina de onde vem à tradição de
coroar ano a ano uma menina-rainha. O vento conta uma história bem antiga, que
explica o surgimento dessa tradição de se coroar todos os anos uma rainha-menina. O
mito mostra reverência a uma divindade, representada pela lua, um elemento da
natureza celestial. Pelas imagens da figura 3, correspondente às páginas 15 e 17,
podemos comparar a rainha-menina coroada na primeira ilustração da história como o
sincretismo religioso entre o catolicismo e as crenças africanas. Observemos que o
corpo da personagem está adestrado, as mãos não aparecem e o semblante está calmo
e sereno. A cabeça negra está coroada, mas os cabelos com várias tranças enfeitadas
parecem se movimentar deixando transparente a tradição africana. É uma indumentária
que mistura santidade católica no corpo e a cabeça que não se deixa doutrinar. Na
segunda imagem (p. 17), a personagem está totalmente vestida com trajes tradicionais
africanos, seus braços estão para cima, suas mãos indicam que está festejando, o seu
sorriso expressa alegria; tudo está em festa. Tal imagem deixa expressar à felicidade
de poder manifestar sua religião, celebrar seus cultos e tradições sem nenhum
impedimento ou concessões. Na figura 4, a rainha-menina está recebendo graças da
lua. Essa imagem da lua, que está no alto, no céu, apresenta no seu interior uma figura
de mulher, sugerindo um ser mítico. A lua sorri olhando fixamente para a personagem
Rainha-menina demostrando estar feliz e lhe sobrepõe as mãos, como se a abençoasse
por sua escolha. A ausência de um nome próprio para a Rainha-menina tem relação
com o fato de que todos os anos coroam uma menina diferente. Assim, seguindo a
tradição e atendendo um antigo desejo do Rei, que saudoso de sua filha que foi morar
com a Lua, “mandou coroar todo ano uma rainha-menina”. De todas as personagens
meninas negras, aqui analisadas, essa é a que expressa mais fortemente à religiosidade
africana e o sincretismo a que foi submetido.
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AS TRANÇAS DE BINTOU: tranças e sonhos de criança. Primeiramente, vamos
focalizar “o cabelo” que se faz presente desde o título do livro até o desfecho da
narrativa. Os cabelos são em muitas culturas de povos africanos símbolo de status,
etnia, classe social e, como em Bintou demarcador de etapas da vida. As formas
variadas de penteá-los, os desenhos deixados pelos enlaçamentos dos fios, a altura dos
penteados, as diferentes maneiras de compor arranjos e dispor os enfeites dizem muito
daqueles que o usam, traçando uma verdadeira grafia identitária da sua cultura no
próprio corpo, na cabeça. Essas verdadeiras cartografias valorizam a beleza das
mulheres desses grupos, exaltando o feminino, o belo e marcam os diferentes status.
Isso nos leva a nossa segunda observação: esse enredo privilegia a mulher, a
maternidade, a vaidade, a beleza feminina em todas as idades. Vejamos quantas
mulheres aparecem no texto em relação aos homens. As ações são praticadas por
personagens femininas: começando pela protagonista Bintou, e as mulheres de sua
família: a mãe, a vovó Soukeye, a irmã Fatou modelo de beleza para a personagem
principal; Maty a irmã mais velha e inteligente; a tia Aida das tranças incontáveis; tia Safi
que prepara os bebês para o ritual de apresentação; tia Awa que se disponibilizou a
fazer tranças em Bintou; Mariama amiga da família que estuda na cidade e traz consigo
a personagem Teresa, garota brasileira que também usa tranças. Todas essas
mulheres-meninas são responsáveis por uma ação na trama. Vale também destacar
que várias outras mulheres se juntam a essas, às quais a personagem principal chama
de “amigas da mamãe”. Em determinada cena, Bintou as observa, escondidinha atrás
da mangueira, sem ser vista, pois aquele era um espaço social no qual ela ainda não
estava autorizada a entrar, a representação de uma reunião feminina, conforme é
possível ver na figura 5. Segundo o escritor malês, Baba Wagué Diakité, autor de “O
Dom da Infância: memórias de um garoto africano” (2012) ao relatar o comportamento
social das mulheres assegura que “[...] para as africanas, todas as mulheres
compartilham problemas comuns e devem levantar o moral uma das outras.
Diferentemente, dos americanos, as mulheres e os homens na África formam grupos
separadas – mesmo durante eventos sociais – com intuito de manter esse vínculo”
(p.124). Esta explicação pode bem se aplicar ao comportamento social das mulheres no
enredo da história de Bintou, pois arrumar os cabelos é uma dessas atividades que
agrega as mulheres. Uma interrogação deixada pelo texto é desvendada pela
representação imagética da personagem, afinal, “o que são birotes?” Uma forma de
arrumar cabelos crespos e curtos, que se parece com ninhos de pássaros. É por meio
da narrativa visual que conhecemos a aldeia de Bintou, seus moradores, seus
contornos. As ilustrações mostram o colorido desse povo alegre e as diferentes formas
de fazer e enfeitar as tranças, tão desejadas pela nossa protagonista. A infância é
apresentada como uma importante fase da vida para os membros pertencentes a essa
comunidade, isso é assinalado ao longo de toda narrativa. Na fala da irmã Fatou
“Meninas não usam tranças” (p.4) e, especialmente, nas histórias contadas por sua
Vovó que conta para a menina Bintou com grande afeto sobre o impedimento das
crianças de usarem tranças. E, a sabedoria do membro mais velho da família buscando
fazer a garota entender a importância de viver a infância; um tempo destinado à
construção de amizades, brincadeiras e aprendizados. Embora a nossa personagem
menina tenha grande desejo de ser adulta simbolizado pelo desejo de usar tranças que,
a autorizaria a adentrar no mundo adulto, ela vai perceber que ainda não está preparada
para esse universo adulto. Por meio da metáfora do “bolinho apimentado”, que ela
prova, achando-se capaz de conviver com adultos de igual para igual, entretanto ao
experimentar a guloseima ela percebe que “queima minha língua” (p. 15). Nesse
momento da história, fica evidente que, o fato de queimar a língua é a representação
simbólica que nos permite inferir que a língua não suporta o calor/ardor da pimenta,
portanto, a menina ainda não está preparada para a vida adulta. Assim, Bitou retorna
às comidas destinadas às crianças, com sabor de infância “bolinhos fritos açucarados”
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e frutas macias: como papaias. No que se refere às imagens, quase todas são de
páginas duplas, sempre mostrando uma cena em primeiro plano e, em plano
secundário, elementos esclarecedores do texto verbal. Nesse contexto, elegemos como
imagem chave (Figura 6) que antecipa o grande desafio de Bintou. Os dois personagens
que passam correndo ao fundo, sem chamar a atenção da protagonista, são os mesmos
que estarão se afogando no momento seguinte, quando Bintou estará passeando
sossegadamente na praia. Esse é o grande desfecho da trama. A decisão rápida e
acertada que Bintou toma para ir pedir ajuda na aldeia para salvar os meninos, vai
conduzi-la a um patamar de maturidade não esperado para sua idade. Sua mãe até
cogita a possibilidade de lhe dar as tranças tão desejadas, mas numa sociedade onde
a opinião dos mais velhos tem muita importância, vovó Soukeye, a matriarca da família,
irá lhe conceder um sonho: o de ter pássaros nos cabelos.
BRUNA E A GALINHA D’ANGOLA: herança cultural e infância. Trata-se da história
de uma menina que se sentia muito sozinha e triste. Essa tristeza só passava quando
ia para casa da sua avó Nanã para ouvir suas histórias. Até que, conhece a história de
“Conquém”, uma galinha d’angola pintada num “panô”. Essa descoberta vai fazer com
que Bruna se sinta feliz e passe a valorizar suas raízes africanas, já que, o contato com
essa história muda à vida da personagem. O tempo da história é linear, os eventos vão
ocorrendo e a narrativa vai sendo contada por um narrador em 3ª pessoa, que podemos
considerar ser um narrador do tipo: “onisciência seletiva” (FRIEDMAN apud LEITE
,1997). Esse narrador adere à personagem Bruna e narra à história a partir do sentido,
percebido e vivenciado pela personagem. Do ponto de vista das ilustrações, as imagens
são apresentadas separadas do texto, em quase todo obra. Não havendo, portanto, uma
narrativa imagética, e sim, imagens que ilustram a narrativa verbal (LINDEN,2011). A
imagem da capa do livro (figura 1) é replicada dentro da obra. Nessa ilustração a menina
de tez escura aparece brincando com uma galinha de angola. A propósito, a narrativa
apresenta a personagem na versão imagética em três ilustrações, sendo uma delas a
mesma imagem da capa. As ilustrações, colocadas em todo o percurso da narrativa,
parecem imagens feitas, na maioria das vezes, com recortes de tecidos, que compõem
inclusive a própria personagem. Essa estratégia plástica possivelmente foi pensada
para destacar um aspecto visual da cultura africana, já que a história que é contada para
Bruna está registrada imageticamente em tecidos. Ao ter contato com essas histórias
contadas por sua avó por meio do “panô”, Bruna se transforma, de menina solitária,
aprende como fazer amizades. Ao que tudo indica, Bruna desconhecia suas raízes
africanas e, esse fato dificultava a possibilidade de fazer amigos. Como na narrativa
textual não temos características da Bruna para além das psicológicas (sentir-se
sozinha e triste) e sociais (não tem amigo/as para brincar, mesmo morando num lugar
onde vivem outras crianças), então, vamos retomar a construção imagética de Bruna. A
menina usa um vestido vermelho de bolinhas brancas e nos pés um par de sapatos
preto fechado com uma tira, chamado de “sapato de boneca” e, no cabelo tem duas
tranças amarradas com um laço vermelho, que ladeiam o seu rosto. Toda essa
caracterização nos pareceu mais uma menina negra arrumada como menina nos
moldes europeus. O que nos permite inferir isso é que Bruna vive em uma aldeia
(conforme cita o texto), passa a vida a modelar barro e brinca com galinhas no terreiro,
mesmo assim, veste-se como se fosse a uma ocasião mais formal. Além do que, embora
as tranças sejam um elemento importante para as mulheres africanas, as tranças de
Bruna não trazem traços da cultura africana, pois não se inspiram na geometria, como
também não começam rente ao couro cabeludo. Além disso, o par de sapatos nos pés
de Bruna nos leva a inferir que ela não estaria conectada às suas origens africanas, pois
estaria calçada por outra cultura. A menina Bruna precisa entrar em contato,
impreterivelmente, com suas raízes africanas, pois a personagem “se sentia muito
sozinha e triste”, e aparenta sentir que, alguma coisa lhe faz falta. A personagem que
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irá apresentar a cultura africana à Bruna é justamente a sua avó contando as histórias
de sua terra natal, por meio do “panô”, um tecido onde os elementos ali pintados contam
a história do seu povo. A materialização dessa cultura será realizada quando
“Conquém”, a galinha d’angola e Bruna acharem de forma despretensiosa um antigo
“Baú” perdido da mudança de sua avó. Assim, ao desenterrarem o tal “baú” cheio de
“panôs” que contam histórias de um povo africano, Bruna e toda aldeia serão
transformados num ateliê da cultura africana. Após toda uma apreciação, chegamos à
conclusão que a menina Bruna carrega a herança da ancestralidade por meio da
contação de histórias de personagens registrados nos “panôs”. Bruna é, então, uma
menina herdeira de sua cultura.

Conclusão
Esse movimento de olhar a história do/a negro/a, em nosso país, é incentivado pelos
novos modos de olharmos a nossa cultura e a nossa história, desvelando um universo
de conhecimentos a respeito das culturas de raízes africanas. Essas personagens
meninas têm muito a dizer.
Obax desafia a desconfiança de sua comunidade e insiste em ser contadora de
histórias. Sua persistência transforma à visão que a comunidade tem sobre ela, agindo
com inventividade e imaginação. O baobá centraliza toda essa transformação que só
traz alegria a todos que dele se acercam: os pássaros, as crianças, a comunidade.
Bintou também é uma personagem desafiadora. Inconformada com a interdição para
usar tranças, insistentemente, pergunta e deseja ter seus cabelos penteados àquela
maneira. Entretanto, prevalece na narrativa a preservação da tradição alicerçada na
importância que a comunidade dá a infância: tranças são para mulheres adultas. Bintou
tem seu penteado modificado, acrescentando outros adereços, assim, nem deixou de
estar apresentada como criança, tampouco rompeu com a tradição de usar as tranças
antes do tempo.
Em Rainha-menina, a narrativa celebra a menina que incorpora traços da
ancestralidade religiosa, na condição de rainha-menina, porém, o narrador dá pouco a
conhecer do interior da personagem, entretanto, as ilustrações mostram o sincretismo
religioso que se apresenta na sua imagem. Vestida como rainha-menina a personagem
traz elementos tanto do catolicismo como das raízes africanas. Esta é uma personagem
de menina que representa também de maneira ambivalente a convivência entre
passado e presente, sua representação imagética carrega esse aspecto de forma
bastante evidente, conforme ficou demonstrado.
Bruna restaura sua alegria de criança a partir do momento em que tem conhecimento
de suas raízes africanas. Assim como nas outras narrativas, essa personagem adentra
o universo das histórias de sua cultura, por meio da voz de sua avó. Bruna é levada a
conhece sua cultura e essa jornada lhe traz alegria, sentimento de pertencimento. Por
meio das histórias contadas por sua avó, Bruna descobre caminhos para fazer amigos
e agregar sua comunidade, esse é um aprendizado vindo de seu passado cultural.
Essas perspectivas, apresentada nas narrativas, nos permite olhar para a cultura
africana como plena de valores humanos, civilizatórios e, distante de uma visão
escravista. As meninas destas narrativas são portadoras de uma outra história do povo
negro, seja na África ou na diáspora. Que essas personagens possam ser lidas e vividas
pela “ousadia” que representam, de que, mesmo crianças, serem protagonistas de suas
histórias e de seus destinos. Que a cor da pele, o tipo de cabelo, a cultura que elas
vivenciam em suas narrativas, sejam um elemento captador dos olhares e mentes, para
que possamos enxergá-las como alguém tão parecido com nós mesmos, longe de uma
visão estereotipada que, as diminuem e nos diminuem como seres humanos.
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Figura 1: Capas dos livros analisados

Figura 2: Obax, observadora

Figura 3: Rainha-menina em dois momentos

Figura 4: A lua e a Rainha-menina

Figura 5: Reunião feminina

Figura 6: Dois personagens correm
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TÍTULO: Tempo e escola: preparando um estudo exploratório
Resumo
A discussão sobre o conceito de tempo envolve diversas áreas do conhecimento. Como
esse conceito é trabalhado na escola? Como os sujeitos que vivenciam esse espaço
interagem com ele? Como é tratado nas várias disciplinas? Diante desses
questionamentos, este trabalho objetivou investigar como o conceito de tempo vem
sendo abordado na literatura da área de pesquisa em ensino de ciências e como é
trabalhado na escola. Para isso, foi feita uma pesquisa de natureza bibliográfica em 11
periódicos nacionais e internacionais da área de ensino de ciências. Buscou-se artigos
publicados de 2007 a 2018 com os seguintes termos: ‘teoria da relatividade’, ‘tempo’ e
‘conceito de tempo’. Apenas 8 artigos mencionaram o conceito de tempo na perspectiva
do ambiente escolar. Foram identificados seis trabalhos com abordagens didáticas
diversas (tirinhas, obras de arte, teatro etc.) e dois trabalhos buscando compreender a
concepção de tempo dos estudantes. Notou-se que o conceito de tempo ainda é pouco
explorado em periódicos voltados ao ensino de ciências, sendo extremamente
importante intensificar os estudos sobre o tema. A partir dos conhecimentos adquiridos,
iniciou-se o delineamento de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, a ser
realizado em uma escola da rede pública de ensino, a fim de analisar como professores
e estudantes compreendem o conceito de tempo e se/como os livros didáticos abordam
esse conceito.
Palavras-chave: tempo, escola, levantamento bibliográfico, estudo exploratório
TITLE: Time and school: preparing an exploratory study
Abstract
The discussion about the concept of time involves several areas of knowledge. How is
this concept addressed in school? How do the subjects who experience this space
interact with it? How is it treated in the various disciplines? Given these questions, this
paper aimed to investigate how the concept of time is been presented in science
education research literature and how it is treated in school. For this, a bibliographic
research was carried out in 11 national and international journals in the area of science
education. We searched for articles published from 2007 to 2018 with the following
terms: 'theory of relativity', 'time' and 'concept of time. Only 8 articles mentioned the
concept of time from the perspective of the school environment. We identified six papers
with different didactic approaches (comic strips, art, theater etc.) and two papers seeking
to understand the students' conception of time. It was noted that the concept of time is
still little explored in journals focused on science education, being extremely important
to intensify studies on this subject. Based on the acquired knowledge, a qualitative
exploratory study was started to be carried out in a public school, in order to analyze how
teachers and students understand the concept of time and if/how textbooks address this
concept.
Keywords: time, school, literature review, exploratory study
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Introdução
O conceito de tempo é multifacetado e sua discussão envolve as diversas áreas do
conhecimento. Para Ramos e Scarinci “é comum reconhecermos um amplo espectro de
acepções relativas aos conceitos de tempo e espaço, como tempo biológico, histórico,
global, ou espaço social, geográfico, cósmico” (RAMOS; SCARINCI apud FAGUNDES
et al., 2011). Ainda sobre esse conceito, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam
que “a competência para reconhecer o significado do conceito de tempo como
parâmetro físico, por exemplo, deve ser acompanhada da capacidade de articular esse
conceito com os tempos envolvidos nos processos biológicos ou químicos, e mesmo
sua contraposição com os tempos psicológicos, além da importância do tempo no
mundo da produção e dos serviços. [...] o tempo não é somente um valor colocado no
“eixo horizontal” ou um parâmetro físico para o estudo dos movimentos” (BRASIL, 1999,
p. 232). Dessa forma, percebe-se que tratar do tempo físico tem sua importância, porém,
também tem relevância todas as intersecções feitas com ele a partir de outras áreas,
como a História ou a Biologia, ou de outras visões, como a de tempo psicológico, por
exemplo. De que modo um conceito tão central como o tempo vem sendo estudado na
área de ensino de ciências? Como ele é trabalhado na escola? Como os diferentes
sujeitos que vivenciam o espaço escolar, em particular professores e estudantes,
interagem e dialogam com esse conceito? Como ele é tratado (ou não) em diversas
disciplinas? Questões como essas compõem o “pano de fundo” dessa pesquisa, que
tem como objetivo compreender como o conceito de tempo é trabalhado na escola,
considerando-se os aspectos do “tempo físico” e do “tempo cultural”.
Metodologia
Na primeira fase desse estudo houve um período de familiarização com estudos
anteriores sobre o tempo, em especial com o estudo de Martins (2007), o qual aborda a
construção do conceito de tempo físico. Dessa forma, essa referência foi de grande
relevância para o embasamento teórico-prático do presente estudo. Em seguida, foi
realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica, a fim de auxiliar nas etapas
posteriores, tanto teóricas quanto práticas, em particular na orientação do estudo
exploratório. Ainda, objetivou-se comparar as metodologias referentes a estudos
empíricos sobre o conceito de tempo na escola. Para tal, foram selecionados 11
periódicos, nacionais e internacionais, específicos da área de ensino de ciências. Os
periódicos consultados foram: nacionais – (i) Caderno Brasileiro de Ensino de Física; (ii)
Ciência & Educação; (iii) Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências; (iv)
Investigações em Ensino de Ciências; (v) Alexandria Revista de Educação em Ciência
e Tecnologia; (vi) Revista Brasileira de Ensino de Física; (vii) Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação em Ciências; internacionais – (viii) Enseñanza de las Ciencias;
(ix) International Journal of Science Education; (x) Science Education; e (xi) Science &
Education. Em cada revista foi feita a busca por todos os artigos publicados de 2007 a
2018, com os seguintes termos: ‘teoria da relatividade’ (especificamente para periódicos
da área de Física), ‘tempo’, ‘conceito de tempo’, ‘tempo’ ou ‘conceito de tempo’ ou ‘teoria
da relatividade’ para os demais periódicos. Também foram feitas buscas em inglês.
Posteriormente, foram selecionados os artigos que apresentaram pelo menos um dos
termos citados, podendo ser encontrado(s) no título e/ou no resumo e/ou nas palavraschave e/ou no corpo do texto. Por fim, com base nos conhecimentos adquiridos a partir
da execução das etapas anteriores, buscou-se iniciar a construção de um estudo
exploratório, com o intuito de elaborar um instrumento adequado de coleta de dados em
uma escola da rede pública de ensino.
Resultados e Discussões
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Durante os três primeiros meses da pesquisa, principalmente, houve a familiarização
com estudos anteriores relacionados a como o conceito de tempo é trabalhado na
escola. Paralelo a isso, e perdurando mais seis meses, foi desenvolvida uma pesquisa
bibliográfica e a leitura dos estudos selecionados. Foram encontrados 47 artigos
apresentando o conceito de tempo, porém, numa análise mais refinada, observou-se
que, desse total, apenas 8 mencionavam o conceito de tempo numa perspectiva do
ambiente escolar. Os periódicos O Caderno Brasileiro de Ensino de Física e Revista
Brasileira de Ensino de Física apresentaram três artigos cada um, já a Alexandria
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia e a Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências apresentaram um artigo cada. As demais revistas (Ciência &
Educação; Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências; Enseñanza de las ciencias;
International Journal of Education; Investigações em Ensino de Ciências; Science
Education; Science & Education) não apresentaram, para o período demarcado,
nenhum artigo publicado com o referido conceito num ambiente escolar. Dessa forma,
a partir dos 8 artigos que obedeceram às regras de busca previamente estabelecidas
foi possível comparar as metodologias empregadas pelos autores em suas respectivas
pesquisas. Foram identificados seis trabalhos com metodologias diversas aplicadas na
sala de aula, incluindo tirinhas, obras de arte, teatro etc., além de dois trabalhos com
uma proposta de levantamento do perfil e dos obstáculos epistemológicos dos
estudantes. A seguir são citados esses seis e dois artigos, respectivamente,
apresentando resumidamente a metodologia utilizada por cada um, além de alguns
trechos em que os autores mencionam o conceito de tempo. Artigo 1 - Einstein e a
Relatividade entram em cena: diálogos sobre o teatro na escola e um ensino de Física
criativo – trabalho de Oliveira e Gomes (2016) – traz uma proposta diferenciada e
atrativa para ensinar física, propondo a formação de um grupo de teatro científico em
uma escola no interior do Ceará. As encenações contam com a participação dos
personagens Ensino Tradicional e Física Nova. A fala que segue é um exemplo de
citação indireta sobre o conceito de tempo: “Ah, essa é a consequência que o tempo
apresenta com a teoria: o tempo, assim como o movimento passa a ser relativo e vai
depender de um referencial. É a dilatação temporal!” Artigo 2 - Caruso e Freitas (2009),
no trabalho intitulado Física Moderna no Ensino Médio: o espaço-tempo de Einstein em
tirinhas, propõem uma abordagem lúdica e divertida para o ensino da Física Moderna,
apresentando a contribuição de Einstein para a construção dos conceitos de tempo e
de espaço, entre outros, através de sete tirinhas originais. Os autores apresentam a
seguinte afirmação: “Até o final do século XIX, o espaço e o tempo eram considerados
absolutos e independentes um do outro”. Mas, no decorrer do trabalho, apontam para a
ideia de que: “O espaço no qual medimos distâncias e o tempo, que quantificamos com
os relógios, não são nem absolutos nem independentes: eles estão unidos e formam
um universo de quatro dimensões; é esse novo espaço-tempo que possui uma unidade
física”. Artigo 3 - O trabalho Os conceitos de espaço e de tempo como protagonistas no
ensino de Física: um relato sobre uma sequência didática com abordagem históricofilosófica, de Reis e Reis (2016), destaca uma pesquisa-ação realizada para avaliar
algumas estratégias pedagógicas e sua importância na construção do conhecimento
científico, tendo como pano de fundo a discussão de aspectos históricos e filosóficos
relacionados ao conceito de espaço e de tempo. Reis e Reis (2016) afirmam: “Os
conceitos de espaço e de tempo foram escolhidos por estarem presentes em diversos
momentos ao longo da história da Física, principalmente na Física de Galileu e de
Newton e na Relatividade de Einstein. Além disso, seria possível, através de um
percurso histórico desses conceitos, (...) a reflexão dos alunos sobre a transitoriedade
dos conceitos científicos.” Artigo 4 - Uma sequência didática com o intuito de abordar
aspectos da Teoria da Relatividade Restrita foi desenvolvida por Karam et al. (2007) em
Relatividades no ensino médio: o debate em sala de aula. Ao longo do artigo – ao citar
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Hobson (1999), Physics: Concepts and Connections – os autores trazem que: “Tempo
absoluto e matemático é concebido como aquele que flui uniformemente a uma razão
constante, não afetado pelo movimento das coisas materiais”. Mais à frente, afirmam:
“Um dos aspectos mais importantes da relatividade restrita é que os conceitos de tempo
e espaço, tidos como absolutos na mecânica newtoniana, passam a ser relativos na
mecânica relativística, ou seja, dependem do referencial e de seu estado de
movimento”. Assim, esses conceitos de tempo foram sendo trabalhados com os
estudantes através de episódios de ensino. Artigo 5 - Obras de arte também foram
utilizadas para a discussão sobre o conceito de tempo no trabalho Teoria da relatividade
restrita e geral no programa de mecânica do ensino médio: uma possível abordagem,
de Guerra et al. (2007). Os autores apresentaram uma abordagem histórico-filosófica
da ciência, relacionando a física de Einstein a produções culturais. A esse respeito eles
afirmam: “Os conceitos de espaço e tempo foram priorizados. Para trabalhar esses
conceitos muitos caminhos poderiam ser trilhados, um dos encontrados foi trazer à sala
de aula um diálogo entre física e arte”. Artigo 6 - Rodrigues et al. (2014) elaboraram um
planejamento didático de 13 aulas com as respectivas atividades, direcionadas a
estudantes do ensino médio, no artigo Uma proposta de inserção da teoria da
relatividade restrita no Ensino Médio via estudo do GPS. As aulas/atividades
programadas apresentaram diversos objetivos, dentre eles: “(i) explicar as diferenças
entre tempos físico e psicológico para tornar claro que a teoria da relatividade trata do
tempo físico; (ii) destacar que a teoria da relatividade trata do tempo físico; (iii) explicar
a relatividade do tempo; (iv) aplicar o conhecimento adquirido nas aulas sobre
relatividade para determinar o erro no tempo do GPS”. Artigo 7 - Em um estudo de
natureza exploratória e diagnóstica, Souza et al. (2016) utilizaram Bachelard como
referencial para o trabalho intitulado O Conceito de Tempo no Ensino de Física: Perfis
Epistemológicos e Culturais. Os autores analisaram os perfis epistemológicos de três
sujeitos – uma estudante do ensino fundamental, outra do ensino médio e a última do
ensino superior – e as influências culturais na constituição desses perfis no que se refere
às diversas concepções de tempo físico e filosófico, através de questionários com
questões objetivas e dissertativas. No decorrer do artigo, entre falas próprias e citações,
Souza et al. (2016) trazem, por exemplo, que: “A representação sociocultural do
conceito de tempo, materializada na figura do relógio, tornou-se fundamental para a
sociedade contemporânea” - citando a produção Sobre o tempo, de Elias (1998). E “O
conceito de tempo não se reduz à sua medida, apresentam-se, a partir da epistemologia
de Bachelard, as categorias deste conceito através das cinco escolas filosóficas (...):
realismo ingênuo, empirismo, racionalismo clássico, racionalismo completo e
racionalismo discursivo”. Artigo 8 - Bachelard foi embasamento teórico também para a
pesquisa Análise de concepções de tempo e espaço entre estudantes do ensino médio,
segundo a epistemologia de Gaston Bachelard, de Ramos e Scarinci (2013). Foram
investigadas as concepções de tempo e espaço e os obstáculos epistemológicos a partir
de pesquisa qualitativa (manifestação individual e dinâmica de grupo) com alunos do
ensino médio. Os autores destacam que: “Os conceitos de tempo e espaço apresentam
não apenas uma definição, mas uma pluralidade que depende de cada área de
produção do conhecimento. No ensino de Ciências, e de Física em particular, o
entendimento desses conceitos, considerados alicerces das principais teorias físicas, é
perpassado pelas outras concepções – especialmente porque o tempo e o espaço são,
não apenas conhecidos, mas sentidos. Então, a relação dos sujeitos com essas
entidades fundamentais da Física são, antes de tudo, carregadas de sua intuição e
subjetividade”. Diante do exposto, é possível perceber que a maioria dos artigos
objetivou trabalhar o conceito de tempo com os estudantes utilizando abordagens
construtivistas diversas. Ainda, grande parte dos trabalhos citados traz como
embasamento a Teoria da Relatividade de Einstein, visto que estes foram encontrados
em periódicos da área de Física. Vale ressaltar que, dos oito trabalhos selecionados,
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dois apresentaram um embasamento teórico pautado em Gaston Bachelard. Esses
foram publicados nos periódicos Alexandria Revista de Educação em Ciência e
Tecnologia e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, periódicos da
área de ensino de ciências no geral. Todos os trabalhos apresentaram uma abordagem
empírica.
Conclusão
Com base na leitura dos estudos supracitados, e também nas leituras e discussões
realizadas ao longo de um ano no grupo de pesquisa da UFRN - Ensino de Ciências e
Cultura, foi possível obter um aprofundamento quanto à reflexão a respeito de como o
conceito de tempo pode ser ou vem sendo trabalhado no contexto escolar. Além disso,
notou-se que o conceito de tempo, apesar de sua grande relevância na área das
ciências, ainda é pouco explorado em periódicos voltados ao ensino de ciências, sendo
assim relevante intensificar os estudos sobre o tema. A maioria dos artigos selecionados
nesta pesquisa - Oliveira e Gomes (2016), Caruso e Freitas (2009), Reis e Reis (2016),
Karam et al. (2007), Guerra et al. (2007) e Rodrigues et al. (2014) - se encontra em
revistas de ensino de física e está intrinsecamente ligada à teoria da relatividade. Esses
mesmos trabalhos apresentam diferentes abordagens didáticas, ou seja, maneiras
diversas de como ensinar sobre o conceito de tempo. Os outros dois artigos - Souza et
al. (2016) e Ramos e Scarinci (2013), embora também citem a relatividade, o fazem de
forma menos incisiva. Curiosamente, estes últimos trabalham as concepções dos
estudantes sobre tempo, assim, buscando compreender como os sujeitos pensam o
tempo. A partir desses conhecimentos, iniciou-se, então, o delineamento de um estudo
exploratório, de natureza qualitativa, a ser realizado em uma escola da rede pública de
ensino, a fim de analisar como professores e estudantes compreendem o conceito de
tempo e se/como os livros didáticos abordam esse conceito. A pesquisa será realizada
em diversas etapas: (i) contactar os gestores de uma escola da rede pública de ensino
e tomar as devidas providências (elaboração de documentos como carta de
apresentação do pesquisador e termo de livre consentimento) para que o acesso à
mesma seja permitido; (ii) abordar, através de entrevistas semi-estruturadas, os
professores de todas as disciplinas, ou do maior número possível delas, a fim de
entender como esses trabalham o conceito de tempo na escola; (iii) consultar os livros
didáticos de todas as disciplinas adotados na escola e identificar se e como esses
abordam o conceito de tempo; e, por fim, (iv) escolher uma turma de ensino médio e
investigar junto aos estudantes, por meio de entrevistas semi-estruturadas, como os
mesmos compreendem o conceito de tempo e se relacionam com o tempo escolar.
Ainda, serão realizadas observações em aulas e registro dos acontecimentos em diário
de bordo. Das etapas descritas acima, já foi possível realizar a primeira. Um questionário
(roteiro) vem sendo construído (tendo como base MARTINS, 2007) para a execução da
segunda etapa. Diante dos resultados apontados e da proposição de execução de um
estudo exploratório (o qual já está em andamento), pode-se concluir que as atividades
desenvolvidas ao longo desta pesquisa atingiram os objetivos estabelecidos no Plano
de Trabalho original.
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DOCENTE
Resumo

A educação brasileira, passa por constantes reformulações, na tentativa de se efetivar
um ensino significativo e transformador para os sujeitos que a fazem. A Base Nacional
Comum Curricular, homologada em sua última versão em dezembro de 2018 e a
Reforma do Novo Ensino Médio tornada na lei n. 13.415/17, são os tópicos principais
dos debates atuais da educação pelo impacto que estas têm na atividade docente e na
estrutura democrática da escola. Compreender o processo de discussão e
implementação dos documentos normativos, o processo de construção dos documentos
curriculares, e, como ambos impactam o Ensino de Geografia, a atividade docente e a
Educação Pública, revela a ideia de escola democrática que cada sistema de ensino
possui. Integrar, escutar e valorizar os professores, estudantes e a comunidade, no
processo de construção dos documentos curriculares possibilita que se diminua a
distância entre o que está escrito nos documentos normativos e o que se efetiva no chão
da escola. A leitura de tais documentos em conjunto com as narrativas dos professores,
dos textos emitidos pela AGB e ANPEGE e de artigos que apresentam críticas à BNCC
e ao Novo Ensino Médio, foram fundamentais para esta pesquisa e para entender quais
são os interesses oclusos de tais reformas.

Palavras-chave: Reformas Educacionais. BNCC. Novo Ensino Médio. Escola
Democrática.
TITLE: THE GEOGRAPHY BETWEEN FORMS AND REFORMS: CURRENTS
CURRICULAR POLITICS IMPACTS IN THE DEMOCRATIC SCHOOL AND TEACHING
ACTIVITY
Abstract

The Brazilian’s education, pass through constants reformulations in order to implement
a significant and transformer teaching for the individuals that make it. The BNCC’s
document, that was homologated at its last version in December 2018 and the New High
School Reform transformed in the law n. 13.415/17, are the main topics of to the currents
debates in education, because their repercussions in the teaching activity and in the
democratic schooling’s structure. Comprehend the process of discussion and
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implementation for the standardizing documents, the process of curriculum documents
construction, and, how both impact in the Teaching of Geography, the teaching activity
and the public education reveal the democratic school idea that each education system
has. Integrating, listening and valuing teachers, students and the community, in the
process of constructing curriculum documents, allows us to reduce the distance between
what is written in normative documents and what is effective on the school ground. The
reading of these documents together with the narratives of the professors, the texts
issued by AGB and ANPEGE and articles that present criticism to BNCC and the new
High School, were fundamental for this research and to understand what are the
occludes interests of such reforms.

Keywords: Educational Reforms. BNCC. New High School. Democratic School.
Introdução
As reformas curriculares vigentes e/ou em construção, que são frutos da homologação
da Base Nacional Comum Curricular e da aprovação da Lei n. 13.415/17, que institui o
Novo Ensino Médio, ampliam os temas de discussão dentro da área da Educação e do
Currículo. Entre os anos de 2016 e 2018 o embate à tais documentos foi contundente,
nas variadas organizações e associações vinculadas à Educação, ou à pesquisa em
Educação. Na área da Geografia a AGB (Associação dos Geógrafos Brasileiros) e a
ANPEGE (Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia), conduziram, com
demais participantes, os debates e falas em torno dos documentos e do que eles
representam para o ensino de Geografia e para a educação pública de forma geral.
Busca-se nesta investigação compreender o processo de discussão e implementação
dos documentos normativos, o processo de construção dos documentos curriculares, e
como ambos impactam o Ensino de Geografia, a atividade docente e a Educação
Pública, na perspectiva dos sujeitos que a fazem. Neste percurso, delimitou-se como
parâmetro de análise, que fundamenta as reflexões desta pesquisa, a coleta e
compreensão de narrativas dos professores de Geografia, e como estes sujeitos
experienciam as reformas curriculares atuais propostas.
De modo geral, a partir destas narrativas, constatou-se que a participação (ou não) dos
sujeitos (em especial alunos e professores) nos debates e nos processos de construção
do currículo, tanto na escala nacional, quanto na do estado do Rio Grande do Norte,
clareiam se estas ações se deram de modo a considerar a autonomia e o protagonismo
destes sujeitos.
O caminho escolhido para a construção dos currículos é preocupante, pois, uma
Educação, na qual se busca a cidadania como um de seus objetivos, é aquela na qual,
por meio da participação ativa dos sujeitos, se constroem entendimentos reveladores
da realidade, e que a partir deste panorama são elaborados conhecimentos
significativos e articulados por cada um deles. Entende-se aqui a Educação como um
processo de formação para e com os sujeitos, no qual são construídos conceitos,
procedimentos e atitudes,
para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos
necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação
em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas,
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condições estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma
sociedade democrática e não excludente (BRASIL, 1997).
É importante, neste momento de construção dos currículos dos sistemas educacionais
no Brasil, haver uma maior preocupação com o valor da cidadania tão ressaltado nos
PCNs e reafirmado nos demais documentos normativos da educação. Perseverar com
o olhar cidadão e a perspectiva democrática na estrutura da educação brasileira, pode
possibilitar uma maior proximidade entre o que se projeta nos documentos e o que se
articula no chão da escola, observando que, os currículos ao serem criados com
professores e estudantes convocam experiências sociais e nesse sentido podem ser
espaços-tempos de emancipação social, democracia e justiça cognitiva (SÜSSEKIND,
2019, p. 100).
Para tanto, o presente trabalho se organiza em três partes que expressam,
objetivamente, o caminho científico realizado para sua construção. O Método apresenta
a descrição dos aspectos teóricos-metodológicos, técnicas, equipamentos e materiais
utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. Resultados e Discussão, nesta parte
é feito o diálogo entre os objetivos elencados, os resultados conquistados e como os
aspectos teóricos ajudam a compreender tudo isso. Por fim, as Conclusões dão sentido
de continuidade ao trabalho, visto que as mudanças realizadas no campo das políticas
educacionais geram impactos imediatos, mas possuem efeitos de médio a longo prazo,
o que indica a necessidade de futuras pesquisas nesta área.

Metodologia
Concentram-se como objetivos desse trabalho, compreender o processo de discussão
e implementação dos documentos normativos; conhecer como está sendo realizada a
construção dos documentos curriculares; e analisar como ambos (documentos
normativos e o currículo) impactam no Ensino de Geografia, na atividade docente e na
Educação Pública, na perspectiva dos sujeitos que a fazem.
Para atingir tais objetivos, foi realizada, inicialmente, uma pesquisa em busca dos
documentos normativos e legais, expedidos pelo Ministério da Educação no período de
2016 a 2018. A partir desses documentos buscou-se identificar aspectos das políticas
públicas voltadas para construção dos documentos curriculares nacionais. Também se
fez uma pesquisa bibliográfica em artigos publicados em livros e periódicos científicos
que possuem aproximação com a proposta do trabalho. Por último foi realizada uma
entrevista com professores de Geografia e após, com dois representantes da
Subcoordenadoria do Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Norte.
A pesquisa nos documentos guiou-se por aqueles que foram homologados e divulgados
no período 2016-2018, esses documentos são, o texto inicial da Base Nacional Comum
Curricular disponibilizada em 2016 e homologada em 2017 e a Medida Provisória do
Novo Ensino Médio MP n. 746/16 tornada na lei n. 13.415/17 em fevereiro de 2017. Por
fim foram homologados o texto final da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino
Médio e o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio em 2018.
A pesquisa em artigos publicados em livros e periódicos, foi realizada para levantar
discussões e também elementos teóricos que fundamentam o trabalho, para tanto
buscou-se temas ligados ao Ensino de Geografia enquanto uma prática de cidadania e
a discussão da Educação como possibilitadora do reconhecimento da realidade social
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e sua transformação. Também foram estudadas as cartas divulgadas pelas entidades
de referência na Geografia, AGB e ANPEGE, esclarecendo os perigos e a necessidade
de atenção para com os interesses que estão oclusos em tais documentos normativos.
Para a entrevista com professores de Geografia foi elencada uma questão norteadora
para um diálogo mais amplo, a entrevista foi realizada em campo no mês de agosto de
2018, com o objetivo de saber se esses professores estavam inteirados no cenário das
reformas. Foram projetados a realização de dez (10) questionários, entretanto apenas
se consolidaram seis (6), são elencados como possíveis motivos para que não fossem
realizados todos os questionários: a rotina que é muito cheia, necessidade de ir para
outra escola e acúmulo de atividades, assim, os professores não tiveram tempo de
concretizar suas participações na pesquisa.
Para a entrevista com os representantes da Subcoordenadoria de Ensino Médio, foram
elaboradas quatro questões que permitiram compreender quais são as principais ações,
que estão em desenvolvimento na Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura
do Rio Grande do Norte e aquelas que serão desenvolvidas para a construção do
documento curricular do Estado. A entrevista foi gravada com o uso de um smartphone,
para que pudesse ser feito o estudo das narrativas dos entrevistados e articular as ideias
e falas apresentadas com o temário da pesquisa em seguida.
As questões desenvolvidas foram: 1) Como a SEEC/RN avalia a participação dos
professores, gestores e até mesmo pais/responsáveis e alunos na construção do
planejamento estadual para a reformulação dos currículos? 2) O que a SEEC/RN está
programando em relação à formação continuada? 3) O currículo/modelo curricular
contemplará a realidade socioeconômica do Estado e da realidade das escolas da rede
estadual? 4) Enquanto participantes desse processo, o que precisa ser feito para que
as mudanças planejadas se concretizem no chão da escola? As respostas foram
esclarecedoras para conhecer como está se desenhando o caminho da construção do
documento curricular no Estado.

Resultados e Discussões
A Educação brasileira, após a redemocratização (1988), passa por mudanças
constantes e necessárias, com o intuito de fomentar um campo futuro de maior
discussão dentro desta área. Embora tenha-se aqui no Brasil pensadores da educação
como referências mundiais, o projeto educacional brasileiro não consegue atender aos
objetivos propostos para a realidade nacional. O caminho do pensar e do construir,
documentos orientadores para educação, até a sua chegada e efetivação no cotidiano
escolar é permeado por obstáculos e entraves, um deles, é a falta de diálogo com a
atividade docente.
Por serem documentos gerais que tentam equacionar os problemas presentes em todo
o sistema educacional brasileiro, pode-se pensar que, nem a Base, nem o PCN, ou nem
outro documento pós 1990 auxiliam de fato o professor em seu fazer cotidiano, não
havendo o reconhecimento da proposta de sua disciplina dentro desses textos
(ASCENÇÃO; LEITE e PORTELA, 2017, p. 144). Isso tudo por não haver aproximação
com as experiências e com o fazer docente, levando em acordo a realidade de cada
escola e a autonomia dos sujeitos.
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Assim, os professores se distanciam do documento curricular desde sua construção, até
sua efetivação. Ao passo que, o que se apresenta, tanto nos PCN quanto na BNCC
parecem tentativas de resolver problemas descontextualizados. Contudo, é importante
destacar que o problema não está no texto do documento por si, mas sim na abertura
ou no fechamento de espaços para a fala e contribuição de cada realidade docente por
cada um dos sistemas educacionais, traçando propostas e demandas alinhadas à
realidade dos professores, dos estudantes, da comunidade e da gestão escolar.
Na escala federal, o processo de construção dos documentos normativos, em especial
da Base Nacional Comum Curricular e do Novo Ensino Médio pecam pela ausência do
debate crítico no diálogo com aqueles que efetivamente deveriam ser seus
protagonistas, os professores e alunos (ANPEGE, 2017). E isso se demonstrou na
realidade, com as ocupações em escolas públicas nas quais os alunos efetivaram suas
opiniões contrárias ao que naquele momento estava se propondo. Apesar do que as
veiculações na mídia demonstravam, a participação das comunidades de alunos e
professores não se efetivou de forma compatível com o nível de complexidade exigida
pelo documento.
Toda essa base inicial da discussão se refere principalmente aos anos de 2016-2017,
nos quais se iniciariam uma série de debates nas universidades em torno dessas
reformas curriculares. Dentro da Geografia a AGB e ANPEGE, pelas suas
representatividades, foram as principais articuladoras dessas discussões e do
posicionamento contrário ao que se efetivava no campo político-institucional. Em sua
carta à comunidade geográfica em defesa da Educação Básica e do Ensino de
Geografia, veiculada por meio do seu website, a AGB alerta que,
as reformas educacionais em curso desconsideram as geografias feitas por professoras
e professores nas diferentes escolas do país. Tais reformas atendem aos interesses dos
agentes do capital privado, que intencionalmente tentam inviabilizar a pluralidade de
currículos, construídos no cotidiano das escolas a partir de demandas e do diálogo com
os conhecimentos da comunidade escolar, afastando o pensamento crítico e reflexivo
da escola para homogeneizar e empobrecer os saberes (AGB, 2017).
Depois que foram disponibilizadas a BNCC (do ensino infantil e fundamental) e a
Reforma do Ensino Médio, o conteúdo desses documentos não apresentava de forma
clara quais eram os seus objetivos práticos de funcionamento e implementação,
gerando um clima de confusão e incerteza geral. Quando se fala na falta de diálogo com
os professores, alunos e comunidade geral, essas incertezas geradas em torno desses
documentos, que colocaram em dúvida o futuro do funcionamento da Educação Pública,
reforça a ideia de imposição e de negação dos espaços de diálogo.
Neste contexto, muitos professores viram a continuidade de sua profissão em risco, pois
as informações, diferente da narrativa do governo, não chegaram para a maioria da
classe docente. Em conversa com um professor da rede pública estadual de ensino do
Rio Grande do Norte, o mesmo demonstra em suas palavras o sentimento e o
entendimento que se tinha à época (agosto de 2018) do que se tratava a BNCC e a
Reforma do Ensino Médio. A pergunta foi centralizada no conhecimento sobre o dia D
para discussão da BNCC, que ocorreu no dia dois (02) de agosto do ano passado. O
professor se sentiu à vontade para extrapolar a pergunta e apresentar uma narrativa
que clareia a falta de diálogo que houve nesse processo.
Pergunta: Você está sabendo do dia D de consulta e debate da BNCC?
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Professor: Sabendo que parece ser hoje e que o governo deu apenas um dia para
avaliação dos professores. Enfim, obrigatoriedade de apenas português e matemática.
Ampliação da modalidade de ensino a distância, podendo chegar até 100% em (sic)
alguma localidades. Minando o crescimento das licenciaturas. Reformulação feita para
acabar com a educação pública. Professores com notório saber. Ruim pra gente, pior
pra quem ainda não entrou na rede (Informação Verbal).
Analisar o processo de chegada da Base até a comunidade escolar é bastante revelador
do teor impositivo que tem a BNCC, que representa mais a pressa da sua aprovação e
implementação do que a preocupação com a qualidade efetiva da educação brasileira.
Isto também se destaca na perspectiva de quem está no campo de desenvolvimento,
implementação e defesa da BNCC, pois,
além do Banco Mundial, duas entidades representantes do setor empresarial brasileiro
estão na frente da defesa da BNCC. Tratam-se do movimento “Todos pela Educação”,
capitaneado pelos Grupos Itaú, Gerdau e Fundação Roberto Marinho e da “Fundação
Lehman”, do empresário brasileiro Jorge Paulo Lehman (GIROTTO, 2017, p. 435).
Estas instituições que se vinculam aos caminhos da educação pública brasileira,
possuem em sua perspectiva de ação e planejamento, um viés totalmente vinculado aos
resultados e números que dão ideia de uma educação de qualidade. Esta perspectiva
burocrática da educação vai de encontro ao que se propõe na BNCC enquanto uma
estrutura que reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente
justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013 apud BRASIL,
2018a).
Estes resultados, passíveis de quantificação, que são tão desejados por essas
instituições, na verdade representam a consequência de uma educação transformadora
de cunho democrático-cidadã, que se preocupa com todos os sujeitos envolvidos na sua
construção, dos gestores à comunidade escolar. Pelo documento da BNCC ser um
norteador da construção dos currículos dos sistemas de ensino, cada um deles tem a
possibilidade de apresentar um processo de construção curricular mais ou menos
democrático, observando qual representação da educação que se quer no futuro.
Nos casos de fechamento do processo de construção dos currículos, em um panorama
com posicionamentos contrários a tais reformas (BNCC e Novo Ensino Médio),
demonstra o esquecimento da função intelectual da docência, subalterniza a inteligência
e autonomia intelectual de estudantes e subjuga a educação ao lugar de maquinaria
social (SÜSSEKIND, 2019, p. 101).
O Currículo é aqui abordado, enquanto uma área contestada, uma arena política
(SILVA, 1996, p. 84) permeada por tensões e relações de poder. Os conteúdos
presentes na estrutura curricular devem se aproximar mais dos interesses dos grupos
que o construíram, abandonando a ideia de que este é apenas uma lista de conteúdos
e procedimentos esvaziados de histórias e subjetividades (SÜSSEKIND, 2019, p. 97).
Assim, conhecer a realidade do processo de articulação para a construção do
documento curricular, que está sendo realizado pela Secretária de Educação do Estado
do Rio Grande do Norte foi de fundamental importância para observar se os currículos
poderão dialogar com a realidade da rede pública estadual de ensino. A escuta dos
representantes da Subcoordenadoria do Ensino Médio da SEEC/RN, foi um passo
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importante para clarear quais serão os caminhos traçados pelo Estado para a
organização de um documento de fato possibilitador de transformação na educação.
Na entrevista foi apresentado o plano de articulação que está sendo pensando pela
Rede. Para que houvesse um contato com a comunidade escolar, já com a proposta de
escuta e mobilização de pontos do desenvolvimento para o documento curricular, foram
escolhidas cem (100) escolas-piloto, nelas foram organizados os currículos já
articulados a uma primeira determinação do Novo Ensino Médio, que são a disciplina
de Projeto de Vida, uma disciplina Eletiva e o aumento da carga horária anual para mil
horas.
Também foram expostos os desafios da rede, devido a infraestrutura e a quantidade de
escolas de Ensino Médio do Estado, o que será um entrave para que o currículo seja
amplo, flexível e de fato construído pelo aluno. A estratégia de discurso que foi utilizada
pelos veículos midiáticos, de que o estudante é quem vai escolher o seu estudo,
encontra um grande desafio devido a realidade dos sistemas educacionais, em especial,
da rede estadual. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL,
2018b) abrem a possibilidade para a inclusão de vivências práticas de trabalho,
constante de carga horária específica, no setor produtivo ou em ambientes de
simulação, estabelecendo parcerias. Isso, já para que sejam garantidas o maior número
de possibilidades ao jovem.
De forma geral, a trajetória de articular a teoria no campo prático, fica de difícil
concretização quando existe um pensamento amplo e abrangente dos termos e das
propostas para a educação, em uma realidade pouco encorajadora e com dificuldades,
infraestruturais e financeiras. É um verdadeiro desafio conseguir interpolar o que se
propõe no documento e o que acontece na realidade, portanto é necessário haver uma
operação de forma objetiva e que reúna esforços, mas principalmente amparo da esfera
pública, para que o trajeto teoria-prática ocorra com vias a realmente se articular um
ensino preocupado na construção do projeto de vida dos estudantes.
Tudo isso para que se possa construir em conjunto, uma educação democrática, cidadã,
transformadora, e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todas e todos (ONU, 2015) na medida em que haja a preocupação com a
minimização das desigualdades sociais. O documento da BNCC demonstra ainda sua
preocupação com a importância de uma proposta articulada com o ativismo dos sujeitos,
quando na primeira competência geral da educação básica, é posto que é
importante, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva (BRASIL, 2018).

Conclusão
A preocupação com a análise crítica fundada nesta pesquisa, não pretendeu, criticar os
documentos da Base Nacional Comum Curricular e do Novo Ensino Médio por eles
mesmos, a intenção, foi de dialogar com o processo de discussão e implementação dos
documentos, e agora de construção dos documentos curriculares nas esferas federal e
estadual, neste caso em específico o do Estado do Rio Grande do Norte. É nesta etapa
da trajetória, a de construção do documento curricular, na qual se revela a perspectiva
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democrática da educação, através da chamada dos gestores, professores, estudantes
e da comunidade escolar para sua discussão e elaboração.
No momento atual, desta trajetória, se apresentam a perspectiva da complexidade e
pluralidade de destinos, cabendo a cada sistema educacional, escolher o traçado de
propostas que efetivarão um documento mais articulado à cada realidade e as
experiências docentes. No que foi analisado dentro da Secretaria de Educação do
Estado do Rio Grande do Norte está sendo executada uma proposta que valoriza os
sujeitos, suas necessidades, opiniões e vivências, através de escutas públicas e
reuniões de formação com diretores das Diretorias Regionais de Ensino e Cultura
(DIREC) e com os professores das disciplinas, Projeto de Vida e Eletiva.
É importante visualizar que, a Geografia por apresentar o conteúdo das desigualdades
expressos pelo espaço geográfico, possibilita o estudo e a promoção de ações
contextualizadas que façam a diferença efetivamente nas escolas. Assim, pode-se
encaminhar aos professores de Geografia, como tarefa prática da democracia, uma
maior atenção a essas realidades e a integração de forças neste movimento de
construção da proposta curricular, com vias a possibilitar um currículo que seja integrado
e sensível a cada contexto local.
Ao visualizar a trajetória, da BNCC e do Novo Ensino Médio, que se inicia de forma
apressada e impositiva e que agora abre a possibilidade para diferentes formas de
pensar e construir os currículos, os professores de Geografia, e das demais áreas do
conhecimento, devem ser tratados como principais portadores da voz de quem vive a
experiência escolar e de quem pode contribuir para sua mudança. Sem a devida escuta
das narrativas dos professores, estes ficarão no fogo cruzado entre as formas e
reformas da educação, e, portanto, não conseguirão construir uma ponte que ligue seu
trabalho cotidiano com as propostas apresentadas. Para que o processo seja, de fato,
transformador, precisa ser antes, significativo para com os sujeitos que fazem a escola
pública.
A construção de documentos normativos será uma constante, pautada sempre com a
premissa de se enfrentar a crise educacional do país. Isto, se o que acontecer, na
verdade, forem tentativas hercúleas de fazer um milagre descontextualizado da
realidade escolar, social e infraestrutural.
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TÍTULO: Docência na Licenciatura de Química: Representações sociais em construção
Resumo
O presente artigo busca mostrar a conclusão da pesquisa sobre a Docência na
Licenciatura: representações sociais em construção, que busca entender como os
alunos nas licenciaturas da UFRN constroem suas representações sociais sobre o ser
professor e sobre o ensinar, tendo como base sua formação inicial. Moscovici (2012)
nos auxilia com a sua Teoria das Representações Sociais, além de Jodelet (2001).
Segundo nosso plano de trabalho, iniciamos a investigação com os licenciandos do
curso de Química. Dentre as etapas pré-estabelecidas da pesquisa, nos encontramos
em um momento de conclusão sobre os dados obtidos dos grupos, que aparentam nos
apresentar uma representação em mudança. A metodologia utilizada contou com uma
entrevista semiestruturada (SZYMANSKY, 2002) e ainda uma análise qualitativa sobre
as representações sociais (ARRUDA, 2005), que serviu para obter e tratar os dados dos
grupos de discentes da licenciatura de Química.
Palavras-chave: representações sociais; identidade; formação docente.
TITLE: Teaching in Chemistry Degree: Social Representations under construction
Abstract
This article tries to show the progress of the research about the Teaching in Graduation:
social representations in construction that tries to understand how students in
graduations courses at UFRN set up their social representations in being a teacher and
about teaching, using as principle their own social formation. Moscovici (2012) helps us
with his Theory of Social Representations, and also Jodelet (2001). According to our
work plan, we begin the investigation with our graduates in Chemistry. Among the
established steps of the research, we find out that we are in a moment of conclusion
about the informations obtained of groups, that seem to present some changes. The
methodology used for the research was a semi structured interview (SZYMANSKY,
2002) and an qualitative analysis about the social representations (ARRUDA, 2005). The
last was used to obtain and process the informations that was found out in different
groups of students of graduations in Chemistry.
Keywords: Social Representations, identity, teacher training
Introdução
Para melhor compreender as relações dos discentes de licenciatura com a docência, é
utilizado como referencial para o projeto de pesquisa “Docência na licenciatura:
Representações sociais em construção” a Teoria das Representações Sociais,
concebida por Serge Moscovici (2012), com o intuito de melhor compreender as
relações sociais e a forma com que os indivíduos constroem/compreendem a realidade
a partir de seu grupo social. A partir do conceito de Representações coletivas,
apresentado por Durkheim (1970), Moscovici constituiu um novo campo teórico-
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metodológico, de análise do comportamento social, com base na psicologia social,
oferecendo assim, novas frentes para estudo e pesquisa na área da formação docente.
O conceito de Representação Social, definido por Jodelet (2001, p. 22) a define como
uma “forma de conhecimento, socialmente partilhada e elaborada, com um objetivo
prático, e que contribui para a construção de uma realidade”. Assim, compreende-se
que a Representação Social é construída no cotidiano, fora das esferas acadêmicas,
amparada pelos sistemas de comunicação, existindo enquanto demarcação de um
grupo, a fim de que os indivíduos consigam estar sempre familiarizados com a realidade,
fazendo com que esta, seja sempre identificada e, eventualmente, modificada através
de novos conceitos pertencentes a realidade de determinado grupo social.Essas
representações sociais são orientadoras das ações, ou seja, elas norteiam os indivíduos
a agirem de determinadas maneiras diante de situações do dia a dia, sempre indo ao
encontro com o que é vivido por seu grupo.
O Projeto de pesquisa aqui apresentado busca investigar os modelos de formação
docente que são adquiridos pelos estudantes ao longo do curso, onde entrevistamos
alunos recém ingressos e alunos concluintes. Estes, ao entrar em contato com a
realidade da docência nos estágios, vão ressignificando sua imagem, bem como através
da vivência acadêmica, o contato com pares e com os professores da universidade e
teorias pedagógicas. Dentro dessa realidade, os alunos dão novo sentido às
informações previamente adquiridas, e se posicionam de maneira diferente na
sociedade. Assim, a Representação Social é uma marca coletivamente construída e
partilhada, contribuindo para a comunicação, sendo um guia para a ação.
No âmbito da teoria e na proposta deste projeto, que é a continuação de anos anteriores,
o referido trabalho faz uma revisão bibliográfica dos conteúdos apreendidos na pesquisa
e expõe instrumentos e resultados já alcançados até então.
Um ponto teórico importante para compreender a Teoria das Representações Sociais é
disposto por Wagner (1998) que dispõe uma série de instrumentos que possibilitam o
discernimento da gênese do fenômeno representacional. O primeiro deles é a
classificação enquanto Grupos Reflexivos, em que “é entendido como um grupo que é
definido pelos seus membros, que conhecem sua afiliação e dispõe de critérios para
decidir sobre quem são seus membros.” (WAGNER, 1998), e se pode notar que a atual
pesquisa trabalha com tal grupo, quando é possível que se destaque “Professores de
Química” como somente àqueles que possuem licença em Química para ministrarem
aula. Outro fator determinante é a capacidade dita “holomórfica”, descrita por Wagner
(1998), que permite ao indivíduo conter meta-informação sobre seu grupo de referência,
ou seja, é possível acessar ao conteúdo de todo o grupo social, através de um único
indivíduo pertencente ao mesmo e para que isso seja realmente objetivado, um outro
critério chamado de “Filiação” (WAGNER, 1998) é posto para que se permita avaliar a
correção dessas meta-informações holomórficas.

Metodologia

Para se alcançar os objetivos da pesquisa, houve de antemão um preparo teórico acerca
da Teoria das Representações Sociais, a fim de tornar tangível o que se propunha a
fazer na pesquisa, bem como nortear as etapas da pesquisa. Com isso, os
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pesquisadores obtiveram um novo aporte para poder definir o objeto de estudo,
identificando os critérios para o estudo.
Esse estudo teórico serviu para orientar a forma com a qual iria-se obter os dados,
escolhendo trabalhar com a entrevista semiestruturada (SZYMANSKY, 2002), tendo em
mente que nosso objeto, se trata de grupos de indivíduos na sociedade, e portanto,
requer um instrumento capaz de captar todas as peculiaridades presentes nas relações
entre esses indivíduos.
Diante disso e da necessidade em dar continuidade a pesquisa, que iniciou em 2016
incluindo outros grupos, tanto da Pedagogia, quanto das Ciências Sociais, a entrevista
deveria seguir os mesmos critérios e roteiros das anteriores, visto que um dos propósitos
da pesquisa seria analisar e comparar as divergências e convergências que ditam as
licenciaturas no quesito do ser docente e fazer docência.
A entrevista contou com três questões geradoras, a fim de se obter os resultados de
forma mais eficiente e haviam mais outras três questões pré-definidas, que serviriam
para dar apoio, norteando os entrevistados, caso as respostas não contemplassem a
profundidade necessária para conhecimento do objeto. Dentre as questões, tínhamos a
primeira “Como você escolheu o curso de licenciatura em Química?”, Como ensinar
Química?” e “Como o seu curso está contribuindo para sua futura profissão?”. Diante
das respostas dadas a estas, o entrevistador ia conduzindo a conversa a fim de obter o
máximo de informações possíveis, como por exemplo, caso a segunda pergunta não
obtivesse dados suficientes, seria feita outra pergunta: “Você poderia descrever uma
atitude de ensino?”, visando tornar a resposta mais direcionada àquilo que se quer
pesquisar, no caso, a representação do licenciando sobre o ensinar.
. Dos licenciandos em Química, foram escolhidos para a pesquisa aqueles que
passaram pelo primeiro semestre do curso, aqueles que passaram pelo terceiro
semestre do curso e os que estão concluindo o curso no semestre em que a entrevista
foi feita.
Após as entrevistas, a análise dos dados foi executada utilizando Arruda (2005), quando
é proposto um caminho de interpretações e classificações dos conteúdos obtidos
exclusivamente das entrevistas. (ANEXO 1).

Resultados e Discussões

A seleção prévia dos grupos de indivíduos que cursam Química Licenciatura nos
permitirá enxergar a sociogênese da representação social, e como ela se configura.
Após a entrevista e análise das falas de todos os grupos, determinadas conclusões
foram retiradas tendo como base a teoria aplicada. Ao usar Arruda (2005) para analisar
as falas dos alunos, foi construído quadros que buscam criar uma categorização inicial,
onde é visto as afinidades das falas sob uma micro-interpretação dos dados.
Sobre o primeiro objetivo, que buscava obter as informações acerca dos motivos que
levaram aos alunos escolherem o curso de licenciatura, alcançamos o seguinte
resultado mostrado no quadro 1.
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Como se pode observar, três grandes temas surgem das falas dos alunos, o motivo que
aparece com maior frequência nas respostas dos três grupos de licenciados, é o
mercado de trabalho, ou seja, a busca pela estabilidade financeira que o estado visa
garantir através dos concursos estaduais e municipais.
Analisando o segundo objetivo, que trata sobre como deveria ser a prática do docente
de química em sala de aula, o obtivemos um fato interessante nas respostas dos alunos,
é que mostrado no quadro 2.
Como se pôde ver, o único tema que emerge das respostas dos três grupos, é a
visualização do Ensino de Química como um leque ferramentas para suporte
profissional. Um trecho das falas do Aluno 1, integrante do terceiro grupo, cujo
formando, sintetiza isso: “[...] O mesmo conteúdo, com a mesma aula, com o mesmo
professor, sendo que você vai absorver de uma forma diferente porque você tem uma
experiência de vida, por exemplo, diferente que a minha, então esse ensinar química
vai depender muito da minha turma, vai depender muito de cada aluno que eu tô
tratando, vai depender muito da metodologia que eu escolher para aquela turma, então
é muito difícil a gente fechar um uma forma de ensinar... não! Têm diversas formas
diversas metodologias que podem ser utilizadas para passar esse conteúdo, passar
esse assunto, passar ensino né, ensinar Química mesmo. [...]”.
Sobre o último objetivo, em que se busca obter informações a respeito da contribuição
da universidade para a vida desses alunos, obtivemos o quadro 3.
Nota-se então, que os alunos, em sua maioria, buscam a universidade como fonte de
conhecimento teórico, ou seja, vêm para aprender sobre a disciplina de química e com
isso, se tornarem aptos a ministrarem aula após formados. Um trecho da fala do Aluno
2 sintetiza isso:
“ [...]
Entrevistador: - Se enxergando no futuro, o que você acredita que vai ser útil lá, que
você aprendeu aqui?
Aluno 2: - Certo, mas mas em relação a conteúdo?
Entrevistador: - Em relação a ser professor.
Aluno 2: - Então… Eu… Ah!... Eu… Eu absorveria, tipo, a questão de como… É porque
eu vou pagar muitas matérias, entendeu?
Entrevistador: - E o que você acha que você vai pagar aqui que pode te ajudar?
Aluno 2: - Além do conteúdo em si que eu vou passar pras pessoas?... É isso! Eu tô
fazendo o curso porque quero aprender o conteúdo pra poder passar pras pessoas! [...]"
O Aluno 02, que foi retirado do grupo de ingressantes no primeiro período, apresentou
dificuldades em entender a pergunta e conseguir sintetizar uma resposta, mas ainda
assim é possível resgatar de forma explícita, que a Universidade é o campo onde se
busca o conteúdo, especificamente, para o ensino de Química.
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Quando comparado às pesquisas anteriores, vemos uma diferença que toma corpo. Nos
resultados da pesquisa anterior, com os alunos do curso de Pedagogia e Ciências
Sociais Licenciatura, tínhamos claro a aparição de três grandes dimensões: uma
dialógica, uma teórico-metodológica e uma última denominada social-afetiva,
entretanto, na atual pesquisa, os dados revelam a ausência desta primeira, a dialógica.
Também é menos nítida a compreensão sobre a formação de um perfil profissional
docente, como mostra a fala apresentada acima, que foca apenas no conteúdo
específico a ser apreendido.

Conclusão

Os dados demonstram a importância da pesquisa, visto que diante o quadro atual que
se encontram os currículos, entender como as disciplinas, os professores e os grupos
interferem nesse processo sócio genético da representação social sobre ensinar, nos
auxiliam a compreender como estão sendo formados esses licenciandos que serão
futuros professores.
O ponto pertinente que pôde ser observado após a finalização da entrevista e análise
primária dos dados, é o discurso dos alunos, que apesar de conter informações a
respeito do conhecimento reificado da academia, sobre comportamento docente e a
qualidade das estratégias que podem ser usadas em sala de aula, mas quando agem
na parte prática, acabam recorrendo aos conhecimentos consensuais, onde o professor
é aquele que seleciona ferramentas para que se possa ministrar a aula.
Ainda há muito o que se percorrer na pesquisa, pois estes dados aqui apresentados se
referem apenas a primeira análise com base nos pressupostos metodológicos definidos
por Arruda (2005), necessitando de mais quatro outros estágios para que se alcance de
fato a noção de que se há ou não o fenômeno da Representação Social.
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Anexos

ANEXO 1 - Quadro de Análises de discursos para a Teoria das Representações Sociais
(ARRUDA, 2005)

Quadro 1 - Temas do primeiro objetivo

Quadro 2 - Temas do segundo objetivo

Quadro 3 - Temas do terceiro objetivo
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TÍTULO: A atuação docente na educação infantil da rede municipal de ensino de
Natal/RN: a visão das gestoras pedagógicas
Resumo
O presente trabalho é fruto da pesquisa A atuação docente na educação infantil:
cenários, possibilidades e limitações. O objetivo foi compreender os desafios, os limites
e as possibilidades do trabalho desenvolvido pela gestão dos CMEI, no tocante ao
atendimento às crianças; bem como, perceber a organização pedagógica e
administrativa do atendimento as crianças pequenas na rede municipal de ensino de
Natal/RN e ampliar os conhecimentos acerca do atendimento a criança na educação
infantil. A coleta de dados aconteceu por meio da plataforma online Google Forms, no
qual foi aplicado um questionário online com 8 gestores(as) pedagógicos(as), sendo
dois de cada Zona da cidade de Natal / RN – Norte, Sul, Leste e Oeste. Os aspectos
destacados, pertinentes à atuação gestora com as crianças pequenas, foram: a união
entre medidas estruturais e procedimentais; a coletividade da equipe gestora com os
demais integrantes da comunidade escolar; o respeito para com a diversidade e a
necessidade de uma cultura de gestão para atender as especificidades da criança e da
Educação Infantil. A pesquisa suscitou um olhar sensível para as justificativas de
algumas práticas que são desenvolvidas pelos(as) gestores(as), bem como as
dificuldades do cotidiano sob a perspectiva gestora dessa etapa de ensino.
Palavras-chave: Atuação Docente. Educação Infantil. Gestão Pedagógica.
TITLE: The role of teachers in the education of children in the municipal school network
of Natal / RN: the vision of pedagogical managers.
Abstract
The present work is the result of research Teaching performance in early childhood
education: scenarios, possibilities and limitations. The objective was to understand the
challenges, the limits and the possibilities of the work carried out by the management of
the CMEI, regarding the child care; as well as to understand the pedagogical and
administrative organization of care for young children in the municipal school system of
Natal / RN and expand the knowledge about child care in early childhood education.
Data collection took place through the online platform Google Forms, in which an online
questionnaire was applied with 8 pedagogical managers, two from each Zone of Natal /
RN - North, South, East and West. The highlighted aspects, pertinent to the managerial
activity with the young children, were: the union between structural and procedural
measures; the collective of the management team with the other members of the school
community; respect for diversity and the need for a management culture to meet the
specificities of children and early childhood education. The research raised a sensitive
look at the justifications of some practices that are developed by managers, as well as
the daily difficulties from the managerial perspective of this teaching stage.
Keywords: Teaching Performance. Child education. Pedagogical Management.
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Introdução
A atuação docente, especificamente do pedagogo, vem se manifestando cada vez mais
participativa nas discussões sobre a organização escolar das últimas décadas.
Sobretudo na década de 1980 essas discussões ganharam força , com a necessidade
de que o Diretor Escolar se mostre um profissional que possua conhecimentos
específicos da docência, da educação. Com a Constituição Federal de 1988, o gestor
passa a ser um dos participantes da Gestão Democrática; desassociando deste
profissional a figura de um líder autoritário, agregando a ideia de coletividade e
participação. Santade (2013) acredita que esses e outros novos padrões de Gestão
Educacional emergiu a necessidade de estudos na área, contudo, ressalta que isto não
foi suficiente para produzir um conhecimento específico.
À vista disso, o artigo foi produzido acerca do desdobramento das atividades
desenvolvidas no plano de trabalho, ora submetido à PROPESQ/UFRN: A atuação
docente na educação infantil da rede municipal de ensino de Natal/RN: a visão das
gestoras pedagógicas. Inserido no Projeto de Pesquisa PIN13458-2016 - A atuação
docente na educação infantil: cenários, possibilidades e limitações.
Ressaltamos que a equipe gestora das escolas, na rede municipal de ensino de
Natal/RN, é feita por um gestor administrativo-financeiro e um gestor pedagógico – Lei
nº 147/2015 do município de Natal. De maneira que nossa escolha recaiu sobre o gestor
pedagógico, uma vez que nosso objetivo se respalda em compreender o cenário da
atuação docente enquanto gestor pedagógico, englobando as formas de organização,
funcionamento e atendimento das crianças pequenas da Educação Infantil na rede
municipal de Natal.
Para obtenção dos dados, realizamos um questionário online na plataforma Google
Forms com 8 gestores que atuam na rede municipal, em Centros Municipais de
Educação Infantil, sendo dois de cada zona da cidade – norte, sul, leste e oeste. Para
tal, buscamos relacionar conhecimentos sobre o instrumento de coleta de dados
(Faleiros, 2016) e sobre a atuação gestora com contornos próprios da Educação Infantil
(Carvalho, 2010) (Libâneo, 2001) (Luz e Mello, 2015) (Moraes, 2013) (Santade, 2013),
visando levantar aspectos referentes ao perfil profissional do gestor pedagógico, da sua
concepção de Educação Infantil e da sua atuação enquanto gestor pedagógico.

Metodologia
Inicialmente, a metodologia seguiu o que, outrora, foi planejado no Plano de Trabalho,
qual seja, o estudo dos pressupostos e documentos orientadores acerca do atendimento
da SME/NATAL/RN. Por conseguinte, efetuou-se o contato com os gestores para
apresentação da proposta, verificação da viabilidade de execução e agendamento.
Todavia, quanto ao desenvolvimento do processo e etapa central da investigação –
elaboração, testagem e aplicação do instrumento de coleta de dados, a entrevista –
passou por dificuldades em relação a sua aplicação, uma vez que, pela carga de
trabalho dos gestores, não conseguimos, no tempo previsto, um horário nas suas
agendas, visando um encontro presencial para realização das entrevistas.
A partir da impossibilidade referida, optamos por fazer uso de um outro instrumento de
coleta de dados, o questionário online. Com este, foi possível, obter os dados previstos
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e, ao mesmo tempo, trazer comodidade aos gestores, tendo em vista que eles poderiam
respondê-lo em qualquer ambiente e horário.
Para Faleiros et al. (2016, p.4):
Outros estudos comparando os dois principais modos de coleta de dados, questionário
impresso e questionário virtual, mostrou não haver diferença entre eles em relação aos
resultados coletados. Pesquisas referem que a qualidade dos dados coletados a partir
de questionários online pode ser superior, devido à maior taxa de resposta e a dupla
digitação dos dados desnecessária. (FALEIROS et al., 2016, p.4)
O uso de um ambiente virtual para realização da pesquisa se mostrou um instrumento
de coleta de dados com poucos estudos existentes e também um aliado em comum das
pessoas, já que o ambiente virtual e a tecnologia fazem parte do cotidiano de milhões
de indivíduos em todo o mundo.
Outras vantagens do uso do questionário online, levantadas por Faleiros et al. (2016),
foram identificadas nesta pesquisa:
Possibilidade de captar participantes de diversas localizações geográficas com baixo
custo; capacidade de imparcialidade e anonimato não expondo os participantes à
influência da pessoa do pesquisador; possibilidade de comodidade aos participantes
que respondem ao instrumento no momento que lhes é mais apropriado; facilidade do
pesquisador em aplicar o instrumento a vários participantes. (FALEIROS et al., 2016,
p.5).
O questionário online, configurou-se como um formulário a ser preenchido na plataforma
Google Forms. Disponibilizamos um link de acesso e solicitamos apoio dos técnicos da
Secretaria de Educação, no sentido de enviar o link aos gestores pedagógicos de todos
os CMEI, o que foi feito através Whatsapp e Email.
A utilização do questionário online possibilitou que mais gestores participassem da
pesquisa, contabilizando dois gestores pedagógicos de cada Zona da Cidade de Natal:
Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste.
Com o questionário online, foi possível levantar dados relativos ao perfil profissional do
gestor pedagógico, da sua concepção de Educação Infantil e da sua atuação enquanto
gestor pedagógico; que possibilitou compreender melhor os desafios, lacunas e
necessidades construídas/identificadas na organização e funcionamento dos CMEI para
o bom atendimento às crianças da educação infantil.
Por fim, na terceira e última fase das atividades metodológicas, dispusemos da
produção; na qual foi feita a análise dos dados coletados e a sistematização final. Nesse
momento, a análise documental de autores que se debruçam sobre as temáticas
evidenciadas foi imprescindível para categorização e produção do artigo e do relatório,
no intuito de socializar os resultados encontrados.
Resultados e Discussões

Referente ao perfil dos sujeitos, identificamos à faixa etária de idade dos gestores
pedagógicos, constatando que apenas um possui entre 25 e 35 anos; quatro estão entre
36 e 45 anos; e, os três demais, possuem entre 46 e 55 anos. Deduzindo que, mais da
metade dos sujeitos da pesquisa, são pessoas maduras, com numerosas vivências e
experiências de vida.
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Em relação ao tempo de atuação profissional, tem-se que as atividades docentes e de
gestão são etapas recentes em suas vidas, pois todos estão atuando a menos de 11
anos, sendo que desse tempo, seis estão entre dois a cinco anos na função de gestor
pedagógico na rede pública; e dois, estão atuando no cargo entre seis meses e um ano.
Huberman (1989) acredita que os cinco ou sete primeiros anos da carreira docente
refletem uma etapa crítica, caracterizada por uma aprendizagem intensa da profissão,
pois suscita expectativas e sentimentos fortes e, às vezes, contraditórios. Desse modo,
podemos deduzir, que se os gestores possuem tempo de experiência profissional na
docência, em se tratando da gestão, estão em um período de grandes expectativas, o
que pode se traduzir em intenso trabalho e dedicação.
Constatamos que do total de oito gestores(as), seis foram reeleitos e cumprem um
segundo mandato como gestor pedagógico – já que, de acordo com o Art. 28 da lei
complementar nº 147/2015 do município de Natal, a investidura do cargo terá duração
de três anos, com direito a uma reeleição por mandato de igual período –, inseridos no
que Huberman (1989) acredita ser uma etapa crítica.
Em relação à formação acadêmica, verificamos que todos possuem Licenciatura em
Pedagogia, ressaltando que destes, quatro possuem também o Magistério; e, uma
possui Licenciatura em pedagogia e em outra graduação. Logo, vemos que todos se
adequam as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBN
nº9394/96, que apresenta em seu artigo 62:
Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. Lei nº9394/1996).
Para além disso, a implementação dessa medida configurou um importante momento
de continuidade de políticas públicas para a Educação Nacional que teve início antes
da década de 1990, com a Constituição Federal de 1988, que instituiu em seu Art. 206
um ensino público ministrado com base em oito princípios, entre eles, o princípio da
gestão democrática. Com efeito, isso assegurou a qualificação dos profissionais da
educação nas etapas da Educação Básica, com um regime de colaboração em que a
União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios se tornaram responsáveis por
viabilizar a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de
magistério – Lei nº 12056/09 que acrescentou parágrafos ao art. 62 da Lei nº 9394/96.
Ressaltamos que a qualificação e participação em cursos de Licenciatura em Pedagogia
traz reconhecimento e valorização à profissão docentes.
No que diz respeito a pós-graduação , todos(as) os(as) participantes possuem Curso de
Especialização; todavia, na figura 1.6, que faz o recorte para a formação do Gestor,
percebe-se que três gestores(as) (E, F e G) não possuem nenhum curso na área de
gestão; dois (A e H) participaram do curso de formação para concorrer a eleição de
gestão municipal e já consideram isso um curso na área de gestão; e, outras três (B, C
e D), de fato, possuem respectivamente, Gestão Educacional e Criatividade na Solução
de Desafios, Gestão em processos Educacionais e Gestão Pública.
O fato da maioria dos gestores pedagógicos estarem inseridos no âmbito organizacional
da instituição de ensino e, ainda assim, apresentarem uma baixa demanda de
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participação em cursos voltados para a sua então área de atuação, é algo a ser
acentuado; visto que é de grande importância ressaltar que a educação continuada
precisa ser mais bem compreendida nesse âmbito da gestão pedagógica, que abrange
especificamente a Educação Infantil.Levando em consideração a organização e gestão
da escola, Libâneo (2001, p.1) alude “[...] uma construção social levada a efeito pelos
professores, alunos, pais e integrantes da comunidade próxima.”. Nessa perspectiva,
urge à administração escolar a necessidade de um profissional que suscite o trabalho
coletivo, com conhecimentos na sua área de atuação e consciência sobre as
responsabilidades assumidas.
A identidade gestora da educação infantil, necessariamente, deve associar-se a uma
atuação que está além do planejamento, da coordenação e da direção; unindo medidas
estruturais e procedimentais para o atendimento dos contornos próprios da Educação
Infantil e levando em consideração a formação ética e a responsabilidade social da
figura de um diretor educador, que percebe a organização escolar como cultura; uma
gestão democrático-participativa.
Logo, confere-se a importância de gestores que possuem um conhecimento específico
não somente sobre aspectos próprios da gestão ou da educação infantil; mas em
ambos, visando “[...] a construção de uma identidade gestora específica e singular à
área da Educação Infantil.” (LUZ e MELLO, 2015, p. 116).
Em relação a visão de si mesmo, enquanto Gestor Pedagógico da Educação Infantil, os
gestores relatam que se veem bastante responsáveis e como facilitadores do processo
pedagógico; como alguém que procura articular as ações pedagógicas em parceria com
a gestão administrativo financeira e que está sempre disposto a escutar os docentes e
coordenadores para juntos oferecerem uma educação de qualidade, contando também
com a comunidade. Acrescentam que conseguem envolver a comunidade escolar no
fazer pedagógico diário, com formações que promovem a transformação profissional da
equipe e de si mesmo.
O reconhecimento de seu papel enquanto facilitador, evidencia o comprometimento do
sujeito para com essa etapa educacional e as necessidades da Gestão democrática,
reforçando a busca pelo atendimento das especificidades do atendimento as crianças.
Nas palavras de Moraes (2013, p.38) o “[...] conhecimento sobre o desenvolvimento
infantil também é parte da formação do diretor/gestor e sua equipe, não é possível um
trabalho em equipe onde os profissionais não compreendem os fundamentos da
apropriação do conhecimento pelas crianças pequenas.”. É a partir das concepções de
Educação Infantil que as práticas dos gestores/diretores são esclarecidas, dado que
estas norteiam os possíveis processos de organização escolar e as práticas
pedagógicas dos professores.
Nesse sentido, quando indagados sobre a sua visão/concepção de EI, os gestores a
reconhecem como etapa da educação básica que visa o desenvolvimento integral do
sujeito no cuidar e educar, através da interação e da brincadeira, valorizando a vez e a
voz da criança; respeitando a infância, os seus costumes e os seus direitos. Ressaltam,
ainda, que é um direito da criança e que precisa ser vivida plenamente; um tempo de
maior aprendizado cognitivo, afetivo e social do ser humano; um facilitador das etapas
que virão.
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As falas denotam uma aproximação quanto a visão de EI explicitadas nos documentos
legais. No entanto, faz-se necessário salientar que a Educação Infantil não é um
facilitador ou uma preparação para as etapas que virão. A educação Infantil possui
características e finalidades próprias.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010) instituem:
Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas
para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das
crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que
serão trabalhados no Ensino Fundamental. (BRASIL, 2010, p30).
Dessa forma, percebe-se que as etapas, Educação Infantil e Ensino Fundamental, não
estão distantes uma da outra, pois ambas se preocupam com o desenvolvimento social,
cultural e cognitivo do sujeito; o que devemos nos atentar é para como as práticas
acontecem, já que, na educação infantil, considera-se parte integrante do dia a dia da
sala de aula o brincar, criar e aprender (MORAES, 2013). As crianças de 4 e 5 anos,
que correspondem a pré-escola, não devem ser vistas de maneira desvinculada da
Educação Infantil, apenas pelo aspecto da obrigatoriedade de ensino e a frequência nas
aulas; mas sim fortalecer o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem por
meio da construção do conhecimento utilizando da ludicidade, da brincadeira e da
interação para se alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecidos.
Em relação as atividades que o Gestor(a) Pedagógico(a) desenvolve, as falas se
revelaram imprecisas; discorrendo principalmente sobre o ato de planejar e orientar
esse planejamento, bem como manter a harmonia e o fazer pedagógico diário. Dessarte,
constata-se pouca clareza quanto ao processo de reflexão das atividades desenvolvidas
por si mesmos; o que provoca inquietação, tendo em vista que o educador, enquanto
gestor pedagógico, deve ter total conhecimento acerca das suas atribuições e atividades
enquanto figura de liderança e ao mesmo tempo coletividade do processo de
organização escolar na gestão democrática.
Segundo Gomes (2009, apud LUZ E MELLO, 2015), ao gestor, cabe
[...] apropriar-se de profundo conhecimento de próprio e da criança, dominar
conhecimentos culturais e científicos, produzir uma visão crítica e política da realidade,
gostar da criança e compreender sua forma lúdica e criativa de conhecer, além de
desenvolver as capacidades de observação e reflexão, de articulação criativa e
dinâmica entre teoria e prática e de trabalho em equipe. (GOMES, 2009, p.51, apud LUZ
E MELLO, 2015, p.5).
Contudo, dois gestores mencionam com mais clareza:
Acompanhamento das atividades dos docentes, formação do docente em serviço,
atendimento aos pais das crianças, organizar com as coordenadoras o planejamento
pedagógico. Procuro acompanhar a evolução da criança com NEE, com o docente e o
estagiário, primando sempre pelo bem estar de todos. Buscar junto a Secretaria
Municipal de Educação o encaminhamento de profissionais para compor o quadro da
nossa instituição e organizar eventos que acontecem no decorrer do ano letivo. (Gestor
E)
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[...] Planejo e executo momentos de estudo com as coordenadoras para direcionar as
atividades, na rotina, com as professoras e crianças. Me reúno com a gestora
administrativa e com os conselhos fiscais e escolar para analisar, discutir ou deliberar
algumas ações que precisem ser executadas no âmbito escolar. Planejo o cronograma
dos eventos, Faço discussões com os docentes, pesquisas e compras de materiais
diversos para as atividades a serem desenvolvidas. Planejo estudos ou reuniões sobre
as temáticas que dizem respeito ao trabalho dos demais segmentos da escola. [...]
Enfim, no cotidiano do CMEI, são inúmeras situações da qual me envolvo
completamente. (Gestor G)
Respectivamente, a primeira fala nos atenta ao acompanhamento das atividades que
envolvem vários aspectos e participantes, em prol do bem estar de todos; e sobretudo,
salienta a atuação gestora junto aos docentes, coordenadores, pais, estagiários,
crianças e SME, reforçando a ideia de que a organização escolar não se faz unicamente
a partir de um sujeito, mas da colaboração de todos os que nela influem.
Assim, as atividades desenvolvidas pelo gestor pedagógico, devem se sustentar na
reflexão acerca do contexto em que está inserido, considerando todos os envolvidos no
processo de aprendizagem, para que se desenvolva um trabalho moldado aos
contornos da Educação Infantil. Não basta apenas articular a relação entre pais, alunos
e funcionários ou conduzir a realização das atividades pedagógicas; mas sim facilitar o
processo educacional, considerando alcançar as especificidades das crianças e os
objetivos da Educação Infantil.
Por esse motivo, tais falas, em especial a segunda, reforça que o gestor precisa atentarse a todas as movimentações que acontecem não só na instituição, mas também na
comunidade e na Secretaria de Educação. Em consonância, Moraes (2013) enfatiza
que
[...] o gestor escolar ao assumir sua posição enquanto diretor, deve organizar,
compreender, construir, decidir, conhecer, planejar, avaliar, motivar, administrar,
comunicar, buscar sempre a participação da comunidade escolar, visando o bem
comum. Deste modo, o diretor/gestor é quem mobiliza as mudanças nos processos
educacionais escolares, envolvem toda a comunidade escolar, e articula as relações
sociais de confiança e respeito que são de fundamental importância no processo
democrático. (MORAES, 2013, p. 30-31).
Relacionando as respostas com o Art. 13 da Lei nº 147/2015 do município de Natal, que
estabelece as atividades que Competem ao Diretor Pedagógico, identificamos o
atendimento das seguintes competências (dentre o total de oito):
I. Coordenar o processo de planejamento, execução e avaliação das ações pedagógicas
desenvolvidas na Unidade de Ensino, mantendo a integração e a unidade do trabalho
escolar em todos os turnos de funcionamento;
II. Coordenar a adequação do Calendário Escolar, a elaboração do Regimento e do
Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino, com base nas diretrizes emanadas
da Secretaria Municipal de Educação;
IV. Propor e articular intervenções pedagógicas para melhorar o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos;
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VII. Promover a interação da Unidade de Ensino com a família e a comunidade.

Conclusão

Com a aplicação do questionário online, constatamos a presença de aspectos
relacionados a coletividade da equipe gestora com os demais integrantes da
comunidade escolar e o respeito para com a diversidade. De modo geral, são todos
pedagogos que possuem uma trajetória docente e gestora no âmbito municipal
relativamente recente e que relatam uma certa solicitude quanto as atividades que são
desenvolvidas nos CMEI. Em continuidade, percebemos nos relatos que existe uma
união entre medidas estruturais e procedimentais, de modo que o gestor pedagógico
não trabalha sozinho e depende de outros participantes para a tomada de decisões e o
desenvolvimento de projetos nas instituições.
Todavia, o desenvolvimento de uma “Cultura de Gestão” que se dedique para uma
atuação que opere além do planejamento, coordenação e direção, é recente; assim, a
consideração das especificidades de atendimento na educação Infantil ainda é um
desafio a ser efetivado nas escolas da rede municipal de Natal. Para esse momento, a
cultura de gestão na Educação Infantil, requer a construção de uma identidade gestora
específica para a área da EI. Isso se explica por que são as concepções de educação
Infantil, criança e infância que norteiam as possíveis práticas da gestão. Nesse sentido,
a formação gestora precisa ser entendida como um processo continuado, onde os
profissionais busquem estabelecer um equilíbrio entre os seus conhecimentos e
práticas, de modo que não prevaleça os conhecimentos pedagógico sobre os
administrativos ou vice-versa.
Ressaltamos, ainda, que os gestores relatam necessidades de infraestrutura, de apoio
financeiro e profissionais (professores e estagiários) e também da regulamentação do
tempo nos CMEI e nas atividades da Secretaria Municipal de Educação (SME) para com
eles, visto que o horário destinado ao planejamento dos professores com a equipe
gestora mostra-se prejudicado, fazendo-os sentir “pressionados” pela precisão de estar
na escola e também na SME.
Ademais, espera-se que o presente trabalho possa servir de subsídio e fonte de dados
para que sejam fomentadas pesquisas na área da educação, com o pedagogo enquanto
sujeito que atua não só na sala de aula, mas também em outros âmbitos escolares,
como na organização escolar, enquanto gestor pedagógico, no recorte da Educação
Infantil. Ressaltando a busca pela elucidação da Educação no município de Natal/RN.
Para Nunes e Corsino (2010, p.6):
São ainda escassos os estudos centrados na análise da educação infantil no âmbito das
municipalidades, das experiências que estão sendo desenvolvidas pelos poderes
municipais, principalmente aqueles que reúnam a multiplicidade das estratégias que
vêm sendo implantadas e seus impactos, decorrentes da transição de um atendimento
assistencial para um atendimento educacional sob responsabilidade municipal. (NUNES
E CORSINO, 2010, p.6).
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Resumo

Este artigo é resultado do Projeto de Pesquisa “A EDUCAÇÃO NA UFRN e no RN:
história e preservação da memória”, vinculado ao Departamento de Fundamentos e
Políticas da Educação e em parceria com o Laboratório de História e Memória da
Educação (LAHMED) e o Repositório de História da Educação (RHISME). Sendo, o
objetivo desse plano de trabalho a discussão sobre o processo de tratamento de fontes
e disponibilização destas em repositório digital por meio da reunião, classificação,
organização e análise dos documentos referentes do arquivo do Centro de Educação
da UFRN. Assim, esperamos contribuir para a elaboração de pesquisas sobre a história
do Departamento de Educação da UFRN.
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TITLE: UFRN EDUCATION DEPARTMENT HISTORY: A CONSTITUTION OF
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Abstract

This article is the result of the Research Project “EDUCATION IN UFRN and RN: history
and preservation of memory”, linked to the Department of Fundamentals and Policies of
Education and in partnership with the Laboratory of History and Memory of Education
(LAHMED) and the History of Education Repository (RHISME). Therefore, the objective
of this work plan is the discussion about the process of treatment of sources and their
availability in a digital repository through the gathering, classification, organization and
analysis of documents referring to the archive of the UFRN Education Center. So, we
hope to contribute to the development of research on the history of the UFRN
Department of Education.
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem como um dos seus
princípios, desenvolver atividade de ensino, pesquisa e extensão; para isso, conta com
órgãos e programas que auxiliam nessa missão, como o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC). OCNPq é um órgão público que tem por objetivo
impulsionar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de
pesquisadores brasileiros. O PIBIC, por sua vez, é um programa apoiado pelo CNPq
com a concessão de bolsas e tem como foco principal promover formação científica aos
alunos de graduação, incentivando a iniciação a pesquisa em todas as áreas
acadêmicas, gerando retorno ao despertar o prazer pela investigação científica e uma
busca futura pela pós-graduação. Nestes termos, como bolsista de iniciação científica,
a UFRN tem me proporcionado de maneira eficaz a vivência na iniciação à pesquisa.
Nesse sentido, esse artigo é resultado do plano de trabalho “História do Departamento
de Educação - UFRN” ao qual me encontro associada, referente ao período de
01/08/2018 a 31/07/2019, e faz parte do Projeto de Pesquisa “A EDUCAÇÃO NA UFRN
e no RN: história e preservação da memória”, vinculado ao Departamento de
Fundamentos e Políticas da Educação e em parceria com o Laboratório de História e
Memória da Educação (LAHMED) e o Repositório de História da Educação (RHISME).
Foi detectada a quase inexistência de trabalhos referente ao Departamento de
Educação da UFRN dada à falta de objeto de estudo disponível e acessível aos
pesquisadores. Sendo assim, o objetivo desse plano de trabalho é, por meio da reunião,
classificação, organização e análise dos documentos do LAHMED, contribuir para a
elaboração de pesquisas sobre a história do Departamento de Educação da UFRN.
Nestes termos, as ações desenvolvidas no âmbito do plano de trabalho visou a reunião,
classificação, organização e análise dos documentos do LAHMED com vistas e
disponibilização no Repositório de História e Memória da Educação (RHISME) da
UFRN, cuja finalidade é armazenar, preservar e disponibilizar na internet acervos para
pesquisas históricas, visando contribuir com a produção do conhecimento no campo da
História da Educação.

Metodologia

Com o planejamento de participar da organização do acervo do LAHMED,
disponibilização do mesmo no RHISME e no intuito de levantar material para pesquisas
sobre o Departamento de Educação, o trabalho se deu em várias etapas, quais foram:
inicialmente, dispondo dos documentos relacionados às disciplinas da área da
Educação ofertadas pela Faculdade de Filosofia e pelo Departamento de Educação da
UFRN, criado na década de 1960, e percebendo a necessidade em preservar esses
documentos, bem como disponibilizá-los para pesquisas acadêmicas na área de
História da Educação, inicia-se o processo de estruturação para a alimentação do
RHISME. A primeira fase esteve associada ao Projeto “Memória Digital do Centro de
Educação”, cujo objetivo foi o de concluir a digitalização dos documentos referentes ao
antigo Departamento de Educação e iniciar o processo de catalogação do acervo já
digitalizado e a segunda fase que se refere ao processo de instalação do RHISME está
vinculado ao projeto de “Repositório de História e Memória da Educação - RHISME:
comunidades e coleções” cujo objetivo é digitalizar, categorizar e disponibilizar
documentos nas comunidades e coleções do RHISME, atentando à organização,
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preservação e acesso à informação para fins de estudo, pesquisa e formação inicial ou
continuada em relação aos acervos documentais em suporte virtual, o repositório digital.
Após a digitalização desses documentos, inicia-se a etapa de catalogação de todos
esses arquivos em pastas (ver imagem 1) e subpastas (ver imagem 2) para facilitar o
próximo passo, que vem a ser a transformação de cada documento em Portable
Document Format (PDF), utilizando sites online próprios para essa finalidade. Logo
após, inicia-se a criação de uma ficha por documento (ver tabela 2), onde é essencial
que contenha dados referentes a: título – autor – data do documento – editor – um breve
resumo abordando sobre o que se trata o documento – palavras chave.
A catalogação gerou um total de 27 pastas principais, na qual todas possuem subpastas.
A pasta do Departamento de Educação, até o momento, possui 10 subpastas:
Aperfeiçoamento do Departamento de Educação, Caderno de Curso - Pedagogia,
Certidões, Esboço do Anteprojeto de Criação do Centro de Educação, Extensão,
Licenciatura Parcelada Experimental, Mestrado em Educação, Programas de Curso e
Proposta de Criação do Centro de Educação. A maior dificuldade na catalogação foi
que, durante a digitalização, houve a separação de muitos documentos, o que torna, em
alguns casos, impossível a identificação. Por exemplo, um livro de atas foi digitalizado
e disposto em várias pastas diferentes, logo, não é possível identificar todas as suas
partes.

Resultados e Discussões

No desenvolvimento deste trabalho, as fontes utilizadas foram os documentos
referentes, principalmente, ao Centro de Educação - incluindo o Departamento de
Educação - e digitalizados pelo LAHMED.
As fontes históricas são utilizadas para que possa haver uma melhor compreensão do
passado. É através delas que é possível comprovar os acontecimentos e
questionamentos que surgem durante a pesquisa. A esse respeito, Ragazzini afirma
que
[...] a fonte é o único contato possível com o passado que permite formas de verificação.
Está inscrita em uma operação teórica produzida no presente, relacionada a projetos
interpretativos que visam confirmar, contestar ou de aprofundar o conhecimento
histórico acumulado. A fonte provém do passado, é o passado, mas não está mais no
passado quando é interrogada. A fonte é uma ponte, um veículo, uma testemunha, um
lugar de verificação, um elemento capaz de propiciar conhecimentos acertados sobre o
passado. (RAGAZZINI, 2001, p. 14).
É impossível pensar em pesquisas na área de História da Educação e não associar o
seu desenvolvimento às fontes históricas, uma vez que estas são a principal ferramenta
de uso dos historiadores e pesquisadores da área de História. De acordo com Saviani,
Elas [as fontes], enquanto registros, enquanto testemunhos dos atos históricos, são a
fonte do nosso conhecimento histórico, isto é, é delas que brota, é nelas que se apoia o
conhecimento que produzimos a respeito da história. (SAVIANI, 2006, p. 30).
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Existem vários tipos de fontes. Barros cita como exemplo os
[...] tradicionais documentos textuais (crônicas, memórias, registros cartoriais,
processos criminais, cartas legislativas, obras de literatura, correspondências públicas
e privadas e tantos mais) como também quaisquer outros que possam nos fornecer um
testemunho ou um discurso proveniente do passado humano, da realidade um dia vivida
e que se apresenta como relevante para o Presente do historiador. (BARROS, 2012, p.
130).
O estudo na área de História da Educação é amplo, o que abre espaço para diversas
possibilidades de pesquisa. Porém, pela dificuldade na busca por fontes disponíveis e
acessíveis, não é tão explorada. Não há, por exemplo, nenhuma pesquisa direcionada
à história do Departamento de Educação. Foi pensando nisso que o RHISME foi
implantado. Ele tem como objetivo armazenar, preservar e disponibilizar na internet
acervos para pesquisas históricas, visando contribuir com a produção do conhecimento
no campo da História da Educação. Está vinculado ao (LAHMED), que desenvolve
atividades de pesquisa, ensino e extensão associadas às investigações no campo da
história e da memória da educação do Brasil, dando ênfase em estudos sobre o Rio
Grande do Norte.
Mesmo considerando o processo de digitalização, catalogação, transformação dos
arquivos do Departamento de Educação da UFRN em PDF, a criação de fichas de cada
um dos documentos e disponibilização dos arquivos no RHISME, importa destacar que
a preservação de documentos no ambiente digital traz consigo muitas controvérsias,
havendo quem seja a favor do uso da tecnologia digital como aliada para que os
documentos fiquem conservados por mais tempo, podendo desta forma, salvaguardar,
os documentos originais impressos (quando houver), uma vez que, a disponibilização
deste documento digitalizado pode tanto conservar o documento físico original, estando
esses em condições delicadas de manuseio, quanto permitir a acessibilidade do mesmo
por um número maior de indivíduos em locais remotos.
Durante o período de atividade do plano de trabalho, foi dado início à alimentação do
RHISME com os documentos referentes ao Centro de Educação da UFRN - por motivo
da comemoração do seu aniversário de 10 anos -, incluindo os do Departamento de
Educação, dando prioridade às Atas, Planos de Curso e Relatórios de Gestão. Até a
data deste artigo, haviam sido descarregados no Repositório 2 relatórios, 103 planos de
curso e 45 atas.
Neste processo de catalogação e disponibilização das fontes para pesquisa no
RHISME, foi escrito um artigo denominado “O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E AS
FUNCIONALIDADES DO REPOSITÓRIO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO
(RHISME) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE”,
apresentado no III Colóquio História e Memória da Educação no Rio Grande do Norte;
assim, foi possível que mais pessoas conhecessem o Repositório e pudessem explorálo e iniciar as suas pesquisas.
Assim, esperamos, com este trabalho, contribuir com pesquisas sobre a história do
Departamento de Educação, a criação do Curso de Pedagogia da UFRN, bem como a
história do seu currículo e, por meio da implantação e alimentação do RHISME, facilitar
o acesso a documentos e instigar um maior interesse em pesquisas na área da História
da Educação.
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Conclusão

Este texto objetivou discutir sobre o processo de tratamento de fontes e disponibilização
destas em repositório digital por meio da reunião, classificação, organização e análise
dos documentos referentes do arquivo do Centro de Educação da UFRN.
Pari passu, consideramos que os Repositórios Digitais tem como uma das suas funções,
a reunião e disponibilização de materiais científicos. O RHISME é um Repositório
Temático voltado para a área da História da Educação, mais especificamente, da UFRN
e do Rio Grande do Norte. É um espaço online e aberto de divulgação de documentos,
tornando a possibilidade de pesquisa mais acessível. Entretanto, é um facilitador, não
tomando o espaço dos acervos físicos que possuem os materiais originais.
Considerando que o RHISME foi pensado e desenvolvido para expandir e facilitar o
acesso a documentos, por qualquer pessoa que tenha acesso à internet, os documentos
referentes ao Departamento de Educação que foram disponibilizados para acesso
público podem potencializar a realização de pesquisas sobre a criação do Curso de
Pedagogia, a formação do Pedagogo, a formação de professores e outros temas.
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Anexos

Imagem 1: Pastas do processo de catalogação dos arquivos

Imagem 2: Subpastas do processo de catalogação dos documentos
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TÍTULO: Expansão do Ensino Superior no Brasil: Expansão e Privatização no Período
de 2003 a 2016
Resumo
O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar um recorte e análise de
como se configurou a política da educação superior adotada para o período de 2003 a
2006 pelo governo brasileiro do período, tomando como referência a expansão e a
privatização do sistema de educação superior brasileiro, embora o projeto trate do
período de 2003 a 2016. O estudo tem como pressuposto que a expansão da educação
superior no período estudado ocorre no contexto de políticas de ideologia neoliberal que
possibilitaram o crescimento da iniciativa privada nas matrículas e cursos ofertados.
Trata-se de estudo que tem como referencial teórico-metodológico o materialismo
histórico-dialético uma vez que este permite compreender o fenômeno estudado nas
sua totalidade e nas suas várias determinações. Como procedimentos metodológicos
optou-se pela análise da literatura e análise documental. Os estudos mostram através
dos dados do INEP, amparados pelos textos teóricos propostos e pelo Plano de
Trabalho de Iniciação Científica um crescimento das matrículas, instituições e cursos
tanto na esfera privada como na pública – seguindo a lógica de mercado e as diretrizes
do mundo globalizado – embora o investimento governamental nas IES públicas tenha
sido menor, consideravelmente.
Palavras-chave: Expansão. Educação Superior. Privatização.
TITLE: Higher Education in Brazil: Expansion and Privatization in the Period from 2003
to 2016.
Abstract
This paper aims to present an analysis of how a higher education policy adopted for the
period 2003-2006 by the Brazilian government configures, taking as reference a strategy
of privatization of the Brazilian higher education system. The expansion of education in
the studied period occurs in the context of public education policies that allows the growth
of private initiative in the matrices and in the undergraduate courses. This is a study that
has as theoretical-methodological reference the historical-dialectical materialist since it
allows us to understand the fact that the example is studied in its various attitudes. As
methodological procedures, we chose to analyze the literature and document analysis.
Studies show through INEP data, supported by the proposed theoretical texts and the
Scientific Indication Work Plan, and the guidelines of the globalized world - although
government investment in the IES has been considerably lower.
Keywords: Keywords: Expansion. College education. Privatization.
Introdução
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O trabalho humano realizado por meio das atividades educacionais o torna um meio
altamente eficaz para a ampliação da produtividade econômica desde que aquelas
sejam devidamente qualificadas. Segundo Braverman (2015, p. 359), “[...] haverá
poucos que discordem desse juízo. A noção de que as condições mutáveis do trabalho
industrial e de escritório exigem uma população trabalhadora cada vez ‘mais instruída’,
‘mais educada’ e assim ‘superior’, é uma afirmação quase universalmente aceita na fala
popular e acadêmica”.
A aplicação de noções de mercado ao campo educacional reduz não só o processo
educativo a uma perspectiva tecnicista sobre a educação, mas também sugere
alterações sobre a organização da educação, o que acaba por modificar o que deveria
ser o verdadeiro sentido e objetivo dos processos educativos.
Numa avaliação do quadro educacional brasileiro, realizada pelo Banco Mundial, cujos
resultados foram publicados em 2002 no documento intitulado “Higher Education in
Brazil: Challenges and Options” (livre tradução: Educação Superior no Brasil: desafios
e opções) foram identificados os principais problemas enfrentados pela educação
superior brasileira, dentre os quais estão: a) a insuficiência da cobertura; b) a melhoria
da autonomia e o incentivo à eficiência no nível institucional; c) a necessidade de mudar
o papel do governo federal; d) melhoria da qualidade da instrução; e e) identificar e
angariar apoio das partes interessadas. Essas tendências têm influenciado as políticas
direcionadas para a educação superior no Brasil.
A ótica dos organismos internacionais e suas diretrizes têm influenciado a configuração
da educação superior brasileiro. Considerando as propostas do Banco Mundial, a
educação superior deve ter um valor econômico, não só para o Brasil, mas para todos
os países em desenvolvimento, representando uma espécie de “equação” que pode ser
tida como perversa na medida em que o capital financeiro e a força de trabalho humanas
e equivalem, como se ambos fossem igualmente meros “fatores de produção”.
A proposta dos organismos internacionais confere legitimidade à ideia de que os
investimentos em educação sejam, primordialmente, determinados pelo critério
financeiro, uma vez que a educação é considerada fator essencial para o
desenvolvimento.
Dentre as principais normativas adotadas pelo governo brasileiro no período de 2003 a
2016 que possibilitaram a expansão da educação superior no Brasil temos a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, posteriormente modificada em 2001, que
permitiu uma ampla diversificação institucional e novas estratégias de expansão para a
educação superior por meio do seu artigo 44, que admitiu de forma definitiva as
instituições com fins lucrativos e estabeleceu, por exemplo, a diversificação das
instituições de educação superior em cinco tipos (I – Universidades; II – Centros
Universitários; III – Faculdades Integradas; IV – Faculdades; e V – Institutos Superiores
ou Escolas Superiores).

Metodologia

Todo desenvolvimento de um trabalho de pesquisa exige a adoção de um método que
oriente o percurso teórico e metodológico. Assim sendo, optou-se pelo Materialismo
Histórico-Dialético por ser um método cujos procedimentos não correspondem a
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procedimentos meramente descritivos da realidade. Além da descrição, ele realiza a
interpretação dos fenômenos mediados na existência prática com os sujeitos, visando
a transformação dessa realidade ao relacionar teoria e prática como indissociáveis.
Essa opção teórico-metodológica revela a intenção de aproximações sucessivas do
objeto investigado e está sujeita aos limites temporais e aos aspectos contextuais do
universo da pesquisa e do pesquisador. Ao se optar por essa orientação metodológica,
busca-se um ponto de referência que dê conformidade científica aos procedimentos
utilizados no desenvolvimento da pesquisa no propósito de se estudar os fenômenos
humanos de forma histórica, produzidos socialmente. Essa perspectiva exige do
pesquisador uma postura permanente de vigilância frente ao objeto estudado, no
sentido de não se deixar guiar pela dimensão da aparência como aquela constituinte e
esclarecedora da realidade. Para o desdobramento do trabalho foram consideradas
duas dimensões fundamentais: políticas para a educação superior e as formas de
expansão (público e privado). No que se refere à primeira dimensão, é preciso
compreender que ao estudar as políticas para a educação superior, não se pode
prescindir de uma análise que apreenda as atuais formas de organização do Estado, da
educação, da significação da cidadania diante do quadro estrutural do capital. As
diferentes concepções de Estado implicam em diferentes políticas de mudança social.
A expansão da educação superior tem sido objeto de estudos de pesquisadores vários
pesquisadores (Bazzo, 2006; Carvalho, 2006; Castro, 2006; Catani, 2000; Chaves,
2009; Lima, 2006, 2007; Sguissardi, 2000; Silva Júnior, 2001) que, em suas análises,
consideram que na década de 1990 pode ser verificado um expressivo processo
expansionista viabilizado pela instituição de novos cursos e do surgimento de
instituições, particularmente de caráter privado e que foram sendo consolidadas pelas
políticas adotadas pelos governos entre os anos de 2003 e 2016. Essa expansão tem
sido justificada a partir da necessidade de universalização do acesso que, por sua vez,
se mostra um fator expressivo no contexto de desenvolvimento político e
socioeconômico vigente. Para alcançar os objetivos desse processo investigativo, além
da opção por uma determinada postura teórico-metodológica, foi necessário elencar os
procedimentos técnicos a serem utilizados. Optou-se, assim, pela análise da literatura
e pela análise documental. Dessa forma, no tocante às atividades previstas que foram
realizadas pela atual bolsista – em conjunto com a professora orientadora – no período
de abril a julho de 2019, no que diz respeito ao cumprimento do Plano de Trabalho
referente a essa pesquisa, são assim discriminadas: a) Revisão da Literatura
constituída, principalmente, da leitura de livros e artigos científicos, propiciando a
escolha das fontes que fundamentaram a análise. O conhecimento da bibliografia
pertinente ao tema é fundamental já que permite que se tenha conhecimento da
produção existente, sendo possível aceitar, rejeitar e dialogar criticamente com as
diversas perspectivas; b) No que se refere à análise documental, no âmbito nacional, a
análise de alguns instrumentos legais para o campo educacional elaborados nos
governos brasileiros no período 2003 a 2006, o Decreto Presidencial 5.225 de
01/10/2004 que elevou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) à
categoria de Instituições de Educação Superior; a Lei 11.096 de 2005 que criou o
Programa Universidade para Todos - PROUNI; e o Plano Nacional de Educação 20142024, aprovado pela Lei 13.005 de 25/06/2014. Em nível internacional, foram analisados
os documentos do Banco Mundial – La educación superior em los países em desarollo:
peligros y promessas (2000) e o HigherEducation in Brazil: challengesandoptions
(2002).

Resultados e Discussões
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Este projeto analisou como se configura a expansão e a privatização da educação
superior tendo como referências o número de instituições, as matrículas e os cursos, a
partir dos dados disponibilizados pelo INEP.
Para atender aos objetivos propostos no projeto de Pesquisa esse estudo analisou os
dados disponibilizados pelo INEP do ano de 2003 a 2006, o que caracteriza o primeiro
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados evidenciam que no ano de
2003 havia 1.859 instituições de educação superior no Brasil. Regidas pela
nomenclatura do Decreto nº2.306/97, 163 estavam na classificação de Universidades,
81 eram Centros Universitários, 119 eram Faculdades Integradas, 1403 eram
Faculdades, Escolas e Institutos e, por fim, 93 eram Centros de Educação Tecnológica.
Do total de IES, percebe-se que, já em 2003, havia 1.652 IES sob o domínio da esfera
privada, enquanto 207 eram públicas. Os dados demonstram o crescimento das IES
privadas, com a fatia de 88,86%, e o decréscimo de investimento governamental,
implementado pelo governo FHC – mediante a cartilha proposta pelo Banco Mundial,
representado pelos 11,14% de IES públicas, conforme figura 1 no anexo.
O INEP apresenta os dados de 2006 – final do primeiro mandato do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva – na figura 2 do anexo, em valores absolutos, onde é possível
observar um pequeno, mas não desprezível, salto no número de IES brasileiras, de
1.859 em 2003 – início do mandato do ex-presidente Lula, para 2.270 no final do primeiro
mandato. Contudo, ainda de acordo com a figura 2, o crescimento se deu
substancialmente na esfera da iniciativa privada, que passou de 1.652 para 2.022
instituições, portanto um acréscimo de 411 IES. Enquanto a iniciativa privada apresenta
o crescimento percentual de 18,30%, as IES públicas cresceram apenas 16,53%.
É notavelmente díspare o crescimento no número de IES no Brasil, principalmente se
esse crescimento for avaliado em números absolutos. Enquanto as IES privadas tiveram
acréscimo de 411 unidades, as públicas conseguiram atingir apenas 41 no mesmo
intervalo, ficando a iniciativa privada com a fatia de 87,73% de IES e a esfera pública
com parcos 12,27%, o que do ponto de vista econômico interno materializa as propostas
da Reforma Gerencial do Estado e do ponto de vista externo, as diretrizes de mercado
advindas dos organismos internacionais, como Banco Mundial e Unesco, conforme
segue, de acordo com Castro (et al, 2011, p. 40):
A intensificação do processo de globalização tem afetado as políticas
educacionais,mediadas ideologicamente pelas organizações bilaterais e multilaterais
que privilegiam uma agenda educacional baseada em indicadores de avaliação,
redução do financiamento para as políticas estatais e mecanismos de mercado para
gerir as políticas públicas. Isso tem provocado respostas locais diferenciadas, que
podem ter múltiplos e imprevisíveis efeitos sobre a educação, remetendo para a ideia
de que as políticas educativas em contextos de globalização neoliberal não se
materializam da mesma forma em todos os países.
Quanto ao número de matrículas em cursos de graduação em IES públicas e privadas,
o INEP apresenta na figura 3 do anexo a efetivação de 3.887.022 matrículas no sistema
educacional superior brasileiro, sendo 1.136.370 na rede pública e 2.750.652 nas redes
privadas. Verifica-se, portanto, a diferença de 1.614.282 matrículas nas IFES a menos
que nas IES privadas.
Tal fato se pode ser explicado, por um lado, pela instituição do PROUNI, Programa
Universidade para Todos, pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que concedeu
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bolsas integrais ou parciais para matrículas em IES privadas. E, por outro, pela
aplicação do antigo Crédito Educativo (CREDUC), criado em 1976, reformulado em
1999, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, e ampliado posteriormente no
Governo Lula.
No tocante ao número de cursos apresentado pelo INEP, representado pela figura 4 do
anexo, tem-se o total de 16.453 cursos de graduação presenciais em 2003. Na esfera
pública, encontram-se 5.662 destes cursos, ao passo que na inciativa privada estão
10.791. É clara a disparidade na quantidade de cursos entre os dois sistemas, chegando
à esfera privada a quase 100% mais cursos que os disponíveis nas IES públicas.
No ano de 2006, último ano primeiro mandato do governo Lula, o INEP constatou o
aumento de 5.648 cursos de graduação presenciais, saltando o total do início do
governo de 16.453 para 22.101. Os dados parecem saltar aos olhos desavisados,
todavia o aumento no número de cursos nas IES públicas foi de apenas 887 cursos,
enquanto nas IES privadas vê-se o substancial incremento de 4.761 cursos, conforme
se pode verificar na tabela 5 do anexo. Isso pode ser traduzido como a escalada de
cursos fragmentados, de curta ou média duração, com fins de obtenção de diplomas
voltados para a empregabilidade ao passo que a esfera pública preza pela tradicional
grade curricular com natureza acadêmica, portanto, cursos mais longos e mais
estruturados.

Conclusão
À guisa de conclusão, os resultados obtidos a partir da leitura das tabelas do INEP para
o período de 2003 a 2006 (primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva) –
amparada pelos textos teóricos propostos pelo Plano de Trabalho de Iniciação Científica
e demonstrada brevemente neste relatório – apontam para o crescimento exponencial
das matrículas, instituições e cursos na esfera privada, seguindo a lógica de mercado e
as diretrizes do mundo globalizado, enquanto os investimentos da União nas IES
públicas (os avanços promovidos com o REUNI em termos de expansão) embora
considerados positivos – e não tenha havido estagnação –ainda são pequenos se
comparados aos da esfera privada.
No caso do Brasil, diante das leituras de documentos oficiais realizadas até o momento
(UNESCO, Banco Mundial, Decretos e Leis) – e conforme referências contidas neste
relatório – do ponto de vista da ordem político-econômica dos fatores que determinaram
as políticas de expansão da educação superior brasileira no período do governo entre
2003 a 2016, observa-se a constante ação dos organismos internacionais a fim de
transformar a educação, mais especificamente a educação superior – objeto desta
pesquisa.
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Anexos

Figuras contendo dados do INEP sobre matrículas, cursos e IES particulares e privadas
entre 2003-2006-1

Figuras contendo dados do INEP sobre matrículas, cursos e IES particulares e privadas
entre 2003-2006-2
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Resumo
O trabalho objetiva compreender aspectos culturais da Escola Técnica Federal do Rio
Grande do Norte (ETFRN) como proposta de pesquisa no campo da História da
educação profissional. Para tanto, analisa aspectos discursivos utilizando como corpus
textos publicados em jornais potiguares, entre 1960-1989, a respeito da ETFRN. As
amostras foram conseguidas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e no
repositório da Biblioteca Central Zila Mamede. Para a análise, montamos uma tabela no
Excel com categorias e transcrições relacionadas a elas. As categorias construídas
foram: esporte, inaugurações, exames de seleção, formação para o mercado de
trabalho, inventário, reuniões de pais e mestres, Programa Intensivo de Preparação de
Mão de Obra Industrial - PIPMOI, formação de professores, atividades culturais,
premiações, cursos de extensão, licitações.
Palavras-chave: Fontes Impressas História da Educação Profissional Pesquisa Histórica
TITLE: PRINTED AND WRITTEN SOURCES OF SCHOOL HISTORY: POSSIBILITIES
OF RESEARCH ABOUT RIO GRANDE DO NORTH FEDERAL TECHNICAL SCHOOL
(ETFRN) THROUGH LOCAL NEWSPAPERS (1960-1989)
Abstract
The work aims to understand cultural aspects of the Federal Technical School of Rio
Grande do Norte (ETFRN) as a research proposal in the field of the history of
professional education. Therefore, it analyzes discursive aspects using as corpus texts
published in local newspapers, between 1960-1989, about ETFRN. Samples were
obtained from the National Library Digital Library and the Zila Mamede Central Library
repository. For the analysis, we set up a chart in Excel with categories and transcripts
related to them. The categories constructed were: sport, inaugurations, selection exams,
training for the job market, inventory, parent-teacher meetings, Intensive Industrial
Workforce Preparation Program - PIPMOI, teacher training, cultural activities, awards,
courses. extension, bids.
Keywords: Printed Sources Professional Education History Historical Research
Introdução
A escrita da História passou por algumas transformações no que diz respeito à
redefinição de temas, de problemas de pesquisa, de objetos, de metodologias e de
abordagens, ao longo do século XX, como afirma Medeiros Neta e Souza (2016). Outro
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elemento que entra nesse contexto de inovação corresponde às fontes, pois os campos
de atuação e de investigação histórica também vêm se ampliando. Como exemplo
dessa mudança, temos a História da Educação – que agrupa pesquisadores tanto da
História quanto da Pedagogia e que concentra um esforço para entender a trajetória da
educação brasileira. A mudança de perspectiva nesse campo está relacionada à
consideração de alguns elementos internos fundamentais para a análise, como:
currículos escolares; espaço interno da escola, como sala de aula; práticas
pedagógicas; e cotidiano escolar. Apesar de já serem feitos em outras épocas, esses
estudos ganharam mais destaque a partir de 1980. Dentro do campo da História da
Educação se insere a História da Educação Profissional, espaço da pesquisa ao qual
nos atemos. Embora haja grande variedade de possíveis fontes para análise, optamos
pelo corpus documental, centrado-nos nos jornais potiguares que circulavam entre 1960
e 1989, por meio dos quais buscamos analisar o que se escrevia acerca da Escola
Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) na segunda metade do século XX.
Partindo dessas fontes, propomos neste trabalho caminhos possíveis no que diz
respeito à compreensão da História da Educação Profissional no Rio Grande do Norte,
mais especificamente voltada às instituições escolares, já que nosso objeto é a Escola
Técnica Federal do Rio Grande do Norte, atual Campus Natal Central do Instituto de
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Nesse
sentido, esse artigo de proposição dialoga com os seguintes trabalhos: O Portal da
Memória do IFRN como fonte de pesquisa em História da Educação Profissional
(SOUZA, MEDEIROS NETA, 2016); Ensino Profissional no Rio Grande do Norte (19091957): Uma análise da produção científica (SILVA, MEDEIROS NETA, 2017) e Fontes
para a Pesquisa em História da Educação Profissional no Rio Grande do Norte: Uma
Cartografia de possibilidade a partir do Arquivo do IFRN (SILVA, MEDEIROS NETA,
2018), ambos de autoria de Francisca Rafaela Mirlys da Silva e Olivia M. de Medeiros
Neta. Assim como esses trabalhos anteriores, no presente artigo, apresentamos uma
catalogação das fontes para atender as necessidades de indicação de caminhos
investigativos. O trabalho está organizado da seguinte forma: apresentação da
metodologia utilizada; exposição de amostras referentes à história da instituição
ETFRN; descrição da catalogação feita; e, por fim, propostas investigativas por meio da
análise das fontes.
Metodologia
Este trabalho, como mencionado anteriormente, insere-se no campo da História da
Educação Profissional em interface com a Educação Profissional. Desse modo,
buscamos aqui apresentar caminhos possíveis de investigação, uma vez que
percebemos que há diversas lacunas na historiografia educacional do Rio Grande do
Norte. O objetivo aqui é indicar novos olhares e abordagens acerca da História da
Educação Profissional no Rio Grande do Norte a partir de aspectos culturais
evidenciados discursivamente, tendo como objeto a Escola Técnica Federal do Rio
Grande do Norte (ETFRN) e como fontes os jornais que versavam sobre a escola. A
compilação de nossas fontes foi realizada no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional – que é um repositório no qual as pesquisas podem ser feitas por meio de
busca de palavras-chave e com o uso de alguns filtros – e no repositório da Biblioteca
Central Zila Mamede (BCZM). A busca se deu primeiro pela localidade (Rio Grande do
Norte) e por período (de 1960 a 1989, compreendendo todo o período da Ditadura CivilMilitar); o termo utilizado para a busca foi “Etfrn”. Uma vez feito o trabalho de coleta de
tudo o que havia sobre a escola durante esse recorte espaço-temporal, elaboramos uma
planilha no Excel com os seguintes itens: período/temporalidade, título do texto
jornalístico, local/suporte (onde foi encontrado) e assunto. Depois de montada a tabela,
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transcrevemos os trechos das fontes que tratavam da ETFRN. A seguir, criamos
categorias para essas fontes, para então pensarmos nas possibilidades de pesquisa
que essas fontes podem propiciar para a história da educação profissional.
Resultados e Discussões
Ainda na Primeira República, no ano de 1909, o Presidente da República Nilo Peçanha
assinou o Decreto n. 7.566, em 23 de setembro, autorizando a criação de dezenove
Escolas de Aprendizes Artífices, sendo esse o pontapé inicial das políticas do Governo
Federal brasileiro para o ensino de ofícios. Há algumas justificativas para tal iniciativa.
Uma delas é a de que essas instituições deveriam “[...] não só habilitar os filhos dos
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazêlos adquirir hábitos de trabalho profícuo; que os afastará da ociosidade ignorante, escola
do vício e do crime” (BRASIL, 1909). Havia um imaginário que associava o pobre
diretamente à criminalidade, de modo que qualificá-lo e empregá-lo significava afastálo dessa “estatística”. Em Natal, a escola só foi instalada em 1º de janeiro de 1910 no
prédio do antigo Hospital da Caridade, na Cidade Alta, atualmente Casa do Estudante.
Apenas após passar por outros espaços, é que foi instalada no atual endereço, no ano
de 1947. Em 2009, comemorou-se o centenário da instituição – o que suscitou uma
série de pesquisas a seu respeito, como forma de comemorar e de preservar a memória
da escola –, que atualmente conta com 21 campi no estado, a maioria deles inaugurados
após 2008 por causa da Lei n. 11.892, em 29 de dezembro de 2008, assinada pelo
Presidente Luís Inácio Lula da Silva (BRASIL, 2008). Uma instituição centenária, cuja
existência passou por diversas situações políticas ao longo do século XX, teve seus
objetivos transformados ao longo da história, o que se refletiu, algumas vezes, na
mudança de nomes que se deu até chegar a Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia. O campus Natal Central foi o único por 84 anos, o que faz com que ele
conserve a maior parte da história da instituição. Mas, em 19 de dezembro de 1994, foi
inaugurada a Unidade de Ensino de Descentralizada de Mossoró/RN (UNED), que só
começou suas atividades em 1995. Como o período escolhido como recorte deste
trabalho é da Ditadura Civil-militar, observamos que esse regime produziu marcas
profundas na história da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN),
especialmente em seu campus Natal Central. Em geral, a história desse período é
construída a partir da legislação ou de registros orais, uma vez que outras formas de
documentação são mais difíceis de achar, tendo em vista que, para alguns grupos, não
era interessante preservá-las. Para extrapolar essas fontes, recorremos aos jornais do
estado do RN em busca de registros acerca da escola. No entanto, as fontes utilizadas
para este trabalho não foram buscadas em um arquivo físico, mas em meio digital, o
qual, ainda assim, consideramos uma “salvaguarda” e, por assim dizer, também “lugar”
de memória. Como afirma Nora (1993), eles [lugares de memória] não se originam
espontaneamente, há uma lógica e interesses em sua produção. Consideramos que é
possível e importante escrever história por meio de fontes que são pensadas para
comunicar-se com ou para informar o leitor de modo rápido, mas com detalhes; todavia
essas fontes não são feitas para a posteridade, ou seja, não são pensadas para ser
fonte. Esses documentos se tornam fonte a depender do objeto e das perguntas da
pesquisa; ademais, é também importante pensar que “as fontes não falam per se”
(RAGAZZINI, 2001, p. 14). Jornais são documentos bem datados e alguns de seus
gêneros textuais perdem total sentido quando tirados de contexto, como é o caso das
charges e das crônicas. Apesar de a intenção do jornal ser a de produção de um texto
imediato e informativo, seus conteúdos podem nos dar inúmeras pistas sobre a intenção
comunicativa do veículo de divulgação. Pensamos, desse modo, que “a história é uma
operação dispensada a partir de um lugar social, de uma prática e de uma escrita”
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(CERTEAU, 2002). Por essa razão, optamos por recorrer aos jornais para saber o que
era informado à sociedade natalense, ou mesmo do Rio Grande do Norte, sobre a
ETFRN. Nosso primeiro passo nesse sentido foi procurar os jornais por meios digitais,
porque muitos deles se encontram digitalizados e disponíveis na internet. A maior parte
do nosso acervo documental, por assim dizer, foi encontrado no site da Hemeroteca
Digital. Ao todo, nosso corpus documental conta com 113 fontes, dentre as quais uma
dissertação e um livro encontrados na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), 13
fontes de blog – além do Portal de Memória do IFRN, 2 de ex-editores de jornais e 4
independentes, dos autores Walter Medeiros, Euríoedes Medeiros, Erivan Sales do
Amaral, Otávio Filho – e o restante encontradas em jornais, ao todo 6 periódicos – O
Poti (com recorrência de 70 matérias), Diário de Natal (21 matérias), Diário de
Pernambuco (3), Correio Braziliense (2), A República (1), Jornal dos Sports (1). Os anos
em que há maior recorrência de citações sobre a ETFRN são: 1969 e 1974 (ambos com
10 citações), 1975 (13 citações), 1979 (12) e 1980 (11). Após feito esse levantamento,
estabelecemos as seguintes categorias: esporte; inaugurações; exames de seleção;
formação para o mercado de trabalho; inventário; reuniões de pais e mestres; Programa
Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial - PIPMOI (CONVÊNIO); formação
de professores; atividades culturais; premiações; cursos de extensão; licitações. Elas
foram pensadas levando em consideração os assuntos que mais são tratados nos
jornais. Além do motivo anterior, as categorias foram estabelecidas como exercício de
refletir acerca de possíveis áreas de investigação. Acreditamos que as pesquisas podem
ser feitas pensando nos seguintes temas em história da educação profissional: a cultura
material escolar, a história das práticas esportivas na formação para o trabalho, a
disciplinarização de corpos e de mentes, a relação trabalho-educação. Essas são,
evidentemente, apenas algumas das possibilidades. Sobre Cultura Material escolar é
possível realizar estudos a respeito de arquitetura escolar e dos materiais pedagógicos
utilizados nas aulas. Em nossas fontes, constam reportagens que apresentam
fotografias dos espaços escolares com alunos em experiências de formação para o
trabalho nas oficinas. Por meio dessas fotografias é possível perceber detalhes da
estrutura da escola, objetos e materiais que professores e alunos utilizavam nas aulas.
É possível, ainda, por meio de fotografias, notícias e relatos encontrar indícios daquilo
que era esperado pela comunidade escolar, do que acontecia na escola, de até que
ponto atendia ao padrão desejado, uma vez constituída como espaço formativo e
disciplinador. No que concerne à categoria das práticas esportivas, as pesquisas em
História da Educação Profissional podem abordar a história do ensino de Educação
Física, a relação entre a disciplina e a formação para o trabalho e a própria relação da
disciplina com o contexto político do Brasil na época. Sobre a categoria Programa
Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial, é possível a realização de
investigações sobre as atividades relativas ao Programa na ETFRN. Isso se relaciona
com o estudo relativo à história e à política da Educação Profissional no Brasil.
Conclusão
Acervos e fontes dão ao pesquisador que está disposto a lançar um novo olhar sobre a
História da Educação, com novas perguntas, uma quantidade significativa de
possibilidades para a pesquisa histórica. O acervo da Hemeroteca Digital possibilita
diversas pesquisas em jornais e revistas disponíveis no seu imenso acervo. Esse
potencial é tão reconhecido que o site recebe cerca de 5 milhões de visitas por mês.
Toda a documentação contida no portal é de domínio público, o que desburocratiza o
acesso ao material, já que todo documento ali contido pode ser utilizado como fonte
para trabalhos acadêmicos. Como há no site jornais desde o século XIX, existem
inúmeras possibilidades de pesquisa sobre o Brasil Império, por exemplo, e sobre quase
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todo o período republicano. Desses períodos, pode-se pensar, por meio dessas fontes,
ações governamentais, quadros políticos, econômicos e culturais, discursos e inúmeras
outras questões. No nosso caso, para pensarmos a História da Educação, optamos por
olhar para a escola ou para práticas educativas por meio de diversos gêneros
jornalísticos e textuais. As fontes contidas nas categorias cultura material escolar,
história das práticas esportivas na formação para o trabalho, disciplinarização de corpos
e mentes, relação trabalho-educação possibilitam aos pesquisadores da História da
Educação Profissional a realização de novas pesquisas sobre esses temas a fim de
analisar objetos ainda não problematizados no que se refere à historiografia da
educação no Rio Grande do Norte.
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Resumo
O trabalho objetiva compreender aspectos culturais da Escola Técnica Federal do Rio
Grande do Norte (ETFRN) como proposta de pesquisa no campo da História da
educação profissional. Para tanto, analisa aspectos discursivos utilizando como corpus
textos publicados em jornais potiguares, entre 1960-1989, a respeito da ETFRN. As
amostras foram conseguidas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e no
repositório da Biblioteca Central Zila Mamede. Para a análise, montamos uma tabela no
Excel com categorias e transcrições relacionadas a elas. As categorias construídas
foram: esporte, inaugurações, exames de seleção, formação para o mercado de
trabalho, inventário, reuniões de pais e mestres, Programa Intensivo de Preparação de
Mão de Obra Industrial - PIPMOI, formação de professores, atividades culturais,
premiações, cursos de extensão, licitações.
Palavras-chave: Fontes Impressas História da Educação Profissional Pesquisa Histórica
TITLE: PRINTED AND WRITTEN SOURCES OF SCHOOL HISTORY: POSSIBILITIES
OF RESEARCH ABOUT RIO GRANDE DO NORTH FEDERAL TECHNICAL SCHOOL
(ETFRN) THROUGH LOCAL NEWSPAPERS (1960-1989)
Abstract
The work aims to understand cultural aspects of the Federal Technical School of Rio
Grande do Norte (ETFRN) as a research proposal in the field of the history of
professional education. Therefore, it analyzes discursive aspects using as corpus texts
published in local newspapers, between 1960-1989, about ETFRN. Samples were
obtained from the National Library Digital Library and the Zila Mamede Central Library
repository. For the analysis, we set up a chart in Excel with categories and transcripts
related to them. The categories constructed were: sport, inaugurations, selection exams,
training for the job market, inventory, parent-teacher meetings, Intensive Industrial
Workforce Preparation Program - PIPMOI, teacher training, cultural activities, awards,
courses. extension, bids.
Keywords: Printed Sources Professional Education History Historical Research
Introdução
A escrita da História passou por algumas transformações no que diz respeito à
redefinição de temas, de problemas de pesquisa, de objetos, de metodologias e de
abordagens, ao longo do século XX, como afirma Medeiros Neta e Souza (2016). Outro
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elemento que entra nesse contexto de inovação corresponde às fontes, pois os campos
de atuação e de investigação histórica também vêm se ampliando. Como exemplo
dessa mudança, temos a História da Educação – que agrupa pesquisadores tanto da
História quanto da Pedagogia e que concentra um esforço para entender a trajetória da
educação brasileira. A mudança de perspectiva nesse campo está relacionada à
consideração de alguns elementos internos fundamentais para a análise, como:
currículos escolares; espaço interno da escola, como sala de aula; práticas
pedagógicas; e cotidiano escolar. Apesar de já serem feitos em outras épocas, esses
estudos ganharam mais destaque a partir de 1980. Dentro do campo da História da
Educação se insere a História da Educação Profissional, espaço da pesquisa ao qual
nos atemos. Embora haja grande variedade de possíveis fontes para análise, optamos
pelo corpus documental, centrado-nos nos jornais potiguares que circulavam entre 1960
e 1989, por meio dos quais buscamos analisar o que se escrevia acerca da Escola
Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) na segunda metade do século XX.
Partindo dessas fontes, propomos neste trabalho caminhos possíveis no que diz
respeito à compreensão da História da Educação Profissional no Rio Grande do Norte,
mais especificamente voltada às instituições escolares, já que nosso objeto é a Escola
Técnica Federal do Rio Grande do Norte, atual Campus Natal Central do Instituto de
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Nesse
sentido, esse artigo de proposição dialoga com os seguintes trabalhos: O Portal da
Memória do IFRN como fonte de pesquisa em História da Educação Profissional
(SOUZA, MEDEIROS NETA, 2016); Ensino Profissional no Rio Grande do Norte (19091957): Uma análise da produção científica (SILVA, MEDEIROS NETA, 2017) e Fontes
para a Pesquisa em História da Educação Profissional no Rio Grande do Norte: Uma
Cartografia de possibilidade a partir do Arquivo do IFRN (SILVA, MEDEIROS NETA,
2018), ambos de autoria de Francisca Rafaela Mirlys da Silva e Olivia M. de Medeiros
Neta. Assim como esses trabalhos anteriores, no presente artigo, apresentamos uma
catalogação das fontes para atender as necessidades de indicação de caminhos
investigativos. O trabalho está organizado da seguinte forma: apresentação da
metodologia utilizada; exposição de amostras referentes à história da instituição
ETFRN; descrição da catalogação feita; e, por fim, propostas investigativas por meio da
análise das fontes.
Metodologia
Este trabalho, como mencionado anteriormente, insere-se no campo da História da
Educação Profissional em interface com a Educação Profissional. Desse modo,
buscamos aqui apresentar caminhos possíveis de investigação, uma vez que
percebemos que há diversas lacunas na historiografia educacional do Rio Grande do
Norte. O objetivo aqui é indicar novos olhares e abordagens acerca da História da
Educação Profissional no Rio Grande do Norte a partir de aspectos culturais
evidenciados discursivamente, tendo como objeto a Escola Técnica Federal do Rio
Grande do Norte (ETFRN) e como fontes os jornais que versavam sobre a escola. A
compilação de nossas fontes foi realizada no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional – que é um repositório no qual as pesquisas podem ser feitas por meio de
busca de palavras-chave e com o uso de alguns filtros – e no repositório da Biblioteca
Central Zila Mamede (BCZM). A busca se deu primeiro pela localidade (Rio Grande do
Norte) e por período (de 1960 a 1989, compreendendo todo o período da Ditadura CivilMilitar); o termo utilizado para a busca foi “Etfrn”. Uma vez feito o trabalho de coleta de
tudo o que havia sobre a escola durante esse recorte espaço-temporal, elaboramos uma
planilha no Excel com os seguintes itens: período/temporalidade, título do texto
jornalístico, local/suporte (onde foi encontrado) e assunto. Depois de montada a tabela,
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transcrevemos os trechos das fontes que tratavam da ETFRN. A seguir, criamos
categorias para essas fontes, para então pensarmos nas possibilidades de pesquisa
que essas fontes podem propiciar para a história da educação profissional.
Resultados e Discussões
Ainda na Primeira República, no ano de 1909, o Presidente da República Nilo Peçanha
assinou o Decreto n. 7.566, em 23 de setembro, autorizando a criação de dezenove
Escolas de Aprendizes Artífices, sendo esse o pontapé inicial das políticas do Governo
Federal brasileiro para o ensino de ofícios. Há algumas justificativas para tal iniciativa.
Uma delas é a de que essas instituições deveriam “[...] não só habilitar os filhos dos
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazêlos adquirir hábitos de trabalho profícuo; que os afastará da ociosidade ignorante, escola
do vício e do crime” (BRASIL, 1909). Havia um imaginário que associava o pobre
diretamente à criminalidade, de modo que qualificá-lo e empregá-lo significava afastálo dessa “estatística”. Em Natal, a escola só foi instalada em 1º de janeiro de 1910 no
prédio do antigo Hospital da Caridade, na Cidade Alta, atualmente Casa do Estudante.
Apenas após passar por outros espaços, é que foi instalada no atual endereço, no ano
de 1947. Em 2009, comemorou-se o centenário da instituição – o que suscitou uma
série de pesquisas a seu respeito, como forma de comemorar e de preservar a memória
da escola –, que atualmente conta com 21 campi no estado, a maioria deles inaugurados
após 2008 por causa da Lei n. 11.892, em 29 de dezembro de 2008, assinada pelo
Presidente Luís Inácio Lula da Silva (BRASIL, 2008). Uma instituição centenária, cuja
existência passou por diversas situações políticas ao longo do século XX, teve seus
objetivos transformados ao longo da história, o que se refletiu, algumas vezes, na
mudança de nomes que se deu até chegar a Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia. O campus Natal Central foi o único por 84 anos, o que faz com que ele
conserve a maior parte da história da instituição. Mas, em 19 de dezembro de 1994, foi
inaugurada a Unidade de Ensino de Descentralizada de Mossoró/RN (UNED), que só
começou suas atividades em 1995. Como o período escolhido como recorte deste
trabalho é da Ditadura Civil-militar, observamos que esse regime produziu marcas
profundas na história da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN),
especialmente em seu campus Natal Central. Em geral, a história desse período é
construída a partir da legislação ou de registros orais, uma vez que outras formas de
documentação são mais difíceis de achar, tendo em vista que, para alguns grupos, não
era interessante preservá-las. Para extrapolar essas fontes, recorremos aos jornais do
estado do RN em busca de registros acerca da escola. No entanto, as fontes utilizadas
para este trabalho não foram buscadas em um arquivo físico, mas em meio digital, o
qual, ainda assim, consideramos uma “salvaguarda” e, por assim dizer, também “lugar”
de memória. Como afirma Nora (1993), eles [lugares de memória] não se originam
espontaneamente, há uma lógica e interesses em sua produção. Consideramos que é
possível e importante escrever história por meio de fontes que são pensadas para
comunicar-se com ou para informar o leitor de modo rápido, mas com detalhes; todavia
essas fontes não são feitas para a posteridade, ou seja, não são pensadas para ser
fonte. Esses documentos se tornam fonte a depender do objeto e das perguntas da
pesquisa; ademais, é também importante pensar que “as fontes não falam per se”
(RAGAZZINI, 2001, p. 14). Jornais são documentos bem datados e alguns de seus
gêneros textuais perdem total sentido quando tirados de contexto, como é o caso das
charges e das crônicas. Apesar de a intenção do jornal ser a de produção de um texto
imediato e informativo, seus conteúdos podem nos dar inúmeras pistas sobre a intenção
comunicativa do veículo de divulgação. Pensamos, desse modo, que “a história é uma
operação dispensada a partir de um lugar social, de uma prática e de uma escrita”
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(CERTEAU, 2002). Por essa razão, optamos por recorrer aos jornais para saber o que
era informado à sociedade natalense, ou mesmo do Rio Grande do Norte, sobre a
ETFRN. Nosso primeiro passo nesse sentido foi procurar os jornais por meios digitais,
porque muitos deles se encontram digitalizados e disponíveis na internet. A maior parte
do nosso acervo documental, por assim dizer, foi encontrado no site da Hemeroteca
Digital. Ao todo, nosso corpus documental conta com 113 fontes, dentre as quais uma
dissertação e um livro encontrados na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), 13
fontes de blog – além do Portal de Memória do IFRN, 2 de ex-editores de jornais e 4
independentes, dos autores Walter Medeiros, Euríoedes Medeiros, Erivan Sales do
Amaral, Otávio Filho – e o restante encontradas em jornais, ao todo 6 periódicos – O
Poti (com recorrência de 70 matérias), Diário de Natal (21 matérias), Diário de
Pernambuco (3), Correio Braziliense (2), A República (1), Jornal dos Sports (1). Os anos
em que há maior recorrência de citações sobre a ETFRN são: 1969 e 1974 (ambos com
10 citações), 1975 (13 citações), 1979 (12) e 1980 (11). Após feito esse levantamento,
estabelecemos as seguintes categorias: esporte; inaugurações; exames de seleção;
formação para o mercado de trabalho; inventário; reuniões de pais e mestres; Programa
Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial - PIPMOI (CONVÊNIO); formação
de professores; atividades culturais; premiações; cursos de extensão; licitações. Elas
foram pensadas levando em consideração os assuntos que mais são tratados nos
jornais. Além do motivo anterior, as categorias foram estabelecidas como exercício de
refletir acerca de possíveis áreas de investigação. Acreditamos que as pesquisas podem
ser feitas pensando nos seguintes temas em história da educação profissional: a cultura
material escolar, a história das práticas esportivas na formação para o trabalho, a
disciplinarização de corpos e de mentes, a relação trabalho-educação. Essas são,
evidentemente, apenas algumas das possibilidades. Sobre Cultura Material escolar é
possível realizar estudos a respeito de arquitetura escolar e dos materiais pedagógicos
utilizados nas aulas. Em nossas fontes, constam reportagens que apresentam
fotografias dos espaços escolares com alunos em experiências de formação para o
trabalho nas oficinas. Por meio dessas fotografias é possível perceber detalhes da
estrutura da escola, objetos e materiais que professores e alunos utilizavam nas aulas.
É possível, ainda, por meio de fotografias, notícias e relatos encontrar indícios daquilo
que era esperado pela comunidade escolar, do que acontecia na escola, de até que
ponto atendia ao padrão desejado, uma vez constituída como espaço formativo e
disciplinador. No que concerne à categoria das práticas esportivas, as pesquisas em
História da Educação Profissional podem abordar a história do ensino de Educação
Física, a relação entre a disciplina e a formação para o trabalho e a própria relação da
disciplina com o contexto político do Brasil na época. Sobre a categoria Programa
Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial, é possível a realização de
investigações sobre as atividades relativas ao Programa na ETFRN. Isso se relaciona
com o estudo relativo à história e à política da Educação Profissional no Brasil.
Conclusão
Acervos e fontes dão ao pesquisador que está disposto a lançar um novo olhar sobre a
História da Educação, com novas perguntas, uma quantidade significativa de
possibilidades para a pesquisa histórica. O acervo da Hemeroteca Digital possibilita
diversas pesquisas em jornais e revistas disponíveis no seu imenso acervo. Esse
potencial é tão reconhecido que o site recebe cerca de 5 milhões de visitas por mês.
Toda a documentação contida no portal é de domínio público, o que desburocratiza o
acesso ao material, já que todo documento ali contido pode ser utilizado como fonte
para trabalhos acadêmicos. Como há no site jornais desde o século XIX, existem
inúmeras possibilidades de pesquisa sobre o Brasil Império, por exemplo, e sobre quase
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todo o período republicano. Desses períodos, pode-se pensar, por meio dessas fontes,
ações governamentais, quadros políticos, econômicos e culturais, discursos e inúmeras
outras questões. No nosso caso, para pensarmos a História da Educação, optamos por
olhar para a escola ou para práticas educativas por meio de diversos gêneros
jornalísticos e textuais. As fontes contidas nas categorias cultura material escolar,
história das práticas esportivas na formação para o trabalho, disciplinarização de corpos
e mentes, relação trabalho-educação possibilitam aos pesquisadores da História da
Educação Profissional a realização de novas pesquisas sobre esses temas a fim de
analisar objetos ainda não problematizados no que se refere à historiografia da
educação no Rio Grande do Norte.
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TÍTULO: PLURALIDADE E REVERBERAÇÕES DAS IMAGENS SOBRE NATUREZA E
CIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UFRN
Resumo
Como forma de democratização dos saberes científicos, a tentativa de aproximar a
cultura científica com a educação em ciências tem possibilitado de maneira pertinente
esse exercício. Porém, compreender o modo como a educação tem enxergado as
ciências é pertinente, visto que torna-se próxima à maneira que as atividades científicas
são praticadas e ensinadas em sala de aula. Portanto, propomos delinear as
concepções sobre Natureza e sobre Ciências expressas por professores de ciências
naturais em formação da UFRN como estratégia para refletir sobre as inter-relações
entre diferentes experiências, práticas e modelos de fazer e pensar as ciências ao longo
da licenciatura. Participaram do estudo 30 estudantes dos cursos de licenciatura em
Física, Química e Ciências Biológicas. Utilizamos como instrumentos de construção de
dados questionários e entrevistas. As noções expressas pelos participantes foram
agrupadas em 04 grandes categorias sobre as noções de natureza: 1) Natureza Mágica;
2) Natureza Mecânica; 3) Natureza Morta e 4) Natureza Complexa, e sobre as imagens
de ciências foram 03 macrocategorias: 1) Ciência Morta; 2) Ciência para Todos e 3)
Ciências Alargadas. Os participantes permeiam pelas diferentes formas de leitura da
natureza, de modos plurais e amplos. Desta forma, percebemos que as pluralidades
podem ser um norte para compreender de maneira pertinente sobre qual professor de
ciências estamos formando, visto que essas imagens influenciarão suas práticas
docentes.
Palavras-chave: Formação de professores de Ciências. Natureza. Pensamento
Complexo.
TITLE: PLURALITY OF IMAGES ABOUT SCIENCES AND NATURE ON SCIENCE
TEACHERS EDUCATION IN UFRN
Abstract
As a way of democratization of scientific knowledge, the attempt to bring scientific culture
closer to science education has pertinently enabled this exercise. However,
understanding the way education has viewed science is pertinent, as it becomes close
to the way scientific activities are practiced and taught in the classroom. Therefore, we
propose to delineate the conceptions of Nature and Science expressed by teachers of
natural sciences in UFRN formation as a strategy to reflect on the interrelationships
between different experiences, practices and models of doing and thinking the sciences
during the degree. Thirty students from Physics, Chemistry and Biological Sciences
undergraduate courses participated in the study. We used as instruments of data
construction questionnaires and interviews. The notions expressed by the participants
were grouped into four broad categories on the notions of nature: 1) Magic Nature; 2)
Mechanical Nature; 3) Still Life and 4) Complex Nature, and on the images of sciences
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were 03 macrocategories: 1) Dead Science; 2) Science for All and 3) Extended Sciences.
Participants permeate the different ways of reading nature in plural and broad ways.
Thus, we realize that pluralities can be a guide to understand pertinently about which
science teacher we are forming, since these images will influence their teaching
practices.
Keywords: Science teachers education. Nature. Complex thinking.
Introdução
Os saberes científicos têm se caracterizado pelas minuciosidades da compreensão e
interpretação do natural. Morin (2004, 2005) tem chamado atenção para movimentos
que tendem a reduzir a leitura da natureza a este único movimento, o que pode causar
uma fragmentação entre humano e natureza.
Em espaços onde os saberes estão fragmentados, aquilo que se apresenta
naturalmente conectado não mais dialoga, distanciando-se de uma realidade sistêmica
e complexa. Compreender a imersão do humano na natureza pode ser chave para uma
prática científica mais ampla, atitude que inaugura também uma maior intimidade entre
o humano e o meio, permitindo um diálogo entre saberes distintos (ALMEIDA, 2010;
SEVERO, 2013). Nessa perspectiva, os saberes tradicionais podem ser uma chave para
“transformação de um Homo sapiens voraz explorador em gestor inteligente” (TABOSA,
2007, p. 33), o qual exigirá maiores responsabilidades, consciência e importância diante
à natureza.
A instituição escolar pode ser um dos espaços possíveis para essa estruturação, uma
vez que também tem como função a formação de cidadãos crítico-reflexivos para a
sociedade (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). Este tem sido um grande
e prazeroso desafio dos últimos anos para a educação científica: entrelaçar a atividade
científica com as práticas docentes, tecnológicas e sociais como forma de entendimento
mais amplo, contextual, político e implicado dos fenômenos naturais (CARVALHO,
2001; SEVERO, ALMEIDA, 2015; VILLANI; PACCA, 1997; SEVERO, LAPITZ, 2017;
SASSERON, 2015; DELIZOICOV et al., 2011).
No entanto as concepções rígidas e herméticas sobre as ciências (DELIZOICOV et al.,
2011; GIL-PÉREZ, MONTORO, ALIS, CACHAPUZ, PRAIA, 2001; SILVA, 2016) e sobre
a natureza (NICOLESCU, 2002; SEVERO, 2013; SILVA, 2016) que permeiam a prática
docente podem causar distanciamento entre as experiências dos professores e
estudantes e os fenômenos naturais. Estudos da área apontam que concepções
construídas pelos professores ao longo de suas experiências tornam-se influenciadoras
de suas práticas docentes e, consequentemente, não se distanciam das possíveis
imagens formuladas pelos alunos em sala (CARVALHO, 2001; GIL-PÉREZ et al., 2001).
Nesse sentido, torna-se crucial compreender como professores de constroem imagens
sobre o trabalho científico e sobre a natureza, noções que podem gestar tanto ações e
reflexões docentes amplas e contextualizadas como práticas fragmentadas e fora de
contexto.
Segundo Nicolescu (2002) “a realidade histórica é muito mais complexa. Uma vez
formada, a imagem da natureza exerce uma influência sobre todas as áreas do
conhecimento. A imagem da Natureza sempre teve uma ação multiforme”
(NICOLESCU, 2002, p. 08). Entretanto, essa realidade multiforme comumente não é
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percebida. “No geral, o ensino das disciplinas parte de vertentes isoladas para trabalhar
conceitos que intrinsecamente são indissociáveis” (SEVERO, DIAS, 2009, p. 02),
possibilitando assim a formação e consolidação de noções, imagens e conceitos
incalculavelmente desconexos e herméticos.
Talvez seja nessa prática, de reforma do pensamento, que possa iniciar uma
reconciliação entre os saberes e, consequentemente, atitudes mais conscientes e
responsáveis diante à natureza.
Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo delinear as concepções sobre
Natureza e Ciências de professores em formação dos cursos de licenciatura em
Ciências Biológicas, Física e Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) como estratégia para refletir sobre as inter-relações entre diferentes
experiências, práticas e modelos de fazer e pensar as ciências ao longo da formação
de professores das Ciências Naturais.
Esta pesquisa é axioma de um estudo desenvolvido ao longo de dois anos pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e é parte integrante de
um projeto financiada pelo CNPq/PROPESQ-UFRN.

Metodologia
Participaram do estudo 30 estudantes com idade entre 19 e 53 anos (48% mulheres e
52%
homens), licenciandos
dos cursos de
Ciências
Biológicas, Física
e
Química (sendo as duas últimas licenciaturas inclusas como campo de estudo neste
último ciclo da pesquisa) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus
central – Natal, RN, cursando a partir do 5º período. Adotamos como critério de seleção
dos participantes a experiência dos mesmos em espaços de prática docente
como monitorias, estágios obrigatórios, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) ou experiência profissional docente, com duração mínima de 06
meses.
O estudo foi desenvolvido a partir da realização de questionários via
plataforma Google Forms e
entrevistas semiestruturadas, gravadas em
áudio e posteriormente transcritas, após assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Ambos materiais permitiram traçar perfis interpretativos a partir
das respostas dos estudantes acerca de suas experiências docentes e de como essas
permeavam noções sobre natureza e ciências. As respostas foram organizadas em
planilhas eletrônicas, utilizando-se sequência alfanumérica, cujo B = Biologia, Q =
Química, F = Física e números para os estudantes, (01B, 02B, 03B... 30n).
A partir das informações tabuladas, tomamos como estratégia de método dois eixos
centrais: 1) A noção de Macroscópio proposta por Nicolescu (2002), com o propósito de
sistematizar as diferentes concepções acerca da natureza apresentadas pelas
narrativas dos licenciandos, assim como sugerido por Severo (2013); e 2) O
Pensamento Complexo como proposto por Morin (2003, 2005) e Silva (2016) com o
intuito de categorizar distintas acepções dos participantes a partir de suas falas sobre
as ciências.
Para organizar as imagens de natureza dos participantes da pesquisa tomamos como
eixos
articuladores
a
sistematização
de
natureza
proposta
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por Basarab Nicolescu (2002) quando organiza em três macrocategorias as noções
natureza existentes ao longo da história: Natureza Mágica, Natureza Mecânica e
a Morte da Natureza, como desenvolvido por Severo (2013), acrescido de uma grande
matriz,
a Natureza
Complexa (SILVA,
2016). Compõem
estes eixos
11 microcategorias de análise, que emergiram das respostas e também tomam
como base o estudo de Severo (2013), Severo e Dias (2009, 2015) e Severo
e Lapitz (2017).
Natureza Mágica – “O pensamento mágico vê a Natureza como um organismo vivo,
dotado de inteligência e de consciência. Tudo é sinal, traço, assinatura,
símbolo” (NICOLESCU, 2002, p. 08). No entanto, olhares científicos como
forma pertinente de leitura da natureza torna-se inútil. Arte, religião e sociedade ganham
espaço para ler e compreender essa organicidade constituinte da natureza.
Natureza Mecânica – “Concebe a Natureza não como um organismo, mas como uma
máquina, que basta ser desmontada peça por peça para ser totalmente
possuída” (NICOLESCU, 2002, p. 08). O utilitarismo e o abismo entre
homem e natureza atingem seu clímax. Apenas aqueles, primariamente, por meio
das ciências é que possuem a oportunidade de compreendê-la e, consequentemente,
manipulá-la.
Natureza Morta – Surge como resultado de uma mecanicidade aguda. A
especialização e fragmentação das relações homem-natureza se consolidam e
aprisionam-se em espaços não mais interligados. Concebe-se aqui, a natureza, uma
estagnação de movimento e organicidade. “Desde então, não há mais necessidade de
um todo coerente, de um organismo vivo ou mesmo de uma máquina que
conservasse. A
Natureza
está
morta” (NICOLESCU,
2002,
p.
08).
Natureza Complexa – Caracteriza-se pela ressureição da natureza. A reconciliação da
natureza com o homem, com as ciências e com ela mesma, visto que são partes
integrantes do mesmo todo complexo. No entanto, compreendê-la é também entender a
limitação do próprio homem e das ciências na tentativa de imputar uma verdade as
suas leituras. De modo que “se o homem quiser fazer parte da natureza, terá que aceitar
as coisas que a natureza oferece. Pois por mais sábio que seja, o ser humano nunca
vai conseguir descobrir o que é a natureza. Ela é infinita, é um livro, é sábia” (SILVA,
2016,
p.
76).
Acerca da noção de ciências, tomamos como base as ideias de Delizoicov et al.,
(2011) e Silva
(2016) para
construir
as
seguintes macrocategorias:
Ciência Morta – São “atividades de ensino que só reforçam o distanciamento do uso dos
modelos e teorias para a compreensão dos fenômenos naturais e daqueles oriundos
das transformações humanas, caracterizam a ciência como um produto acabado e
inquestionável” (DELIZOICOV et al., 2011, p. 06). Nesse noção, a atividade científica
ganha uma roupagem estereotipada do cientista de bancada em busca de uma verdade
absoluta
e
estagnada
dos
conhecimentos
científicos.
Ciência para Todos – “A ação docente buscará construir o entendimento de que o
processo de produção do conhecimento científico e a tecnológica constitui uma
atividade humana, sócio historicamente determinada, submetida a pressões internas e
externas” (DELIZOICOV et al., 2011, p. 07). Porém, as ciências ainda são entendidas
por pequenos grupos que se disponibilizam e/ou estão aptos a compreender, fazer e
discutir
acerca
dos
conhecimentos
e
construção
das ciências.
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Ciências Alargadas – São imbricadas com o homem, consciente de sua falibilidade, bem
como da pluralidade de formas e interpretações que alcançam todos os diferentes
grupos de uma sociedade, tornando-se uma ciência democrática. Francisco Lucas da
Silva, intelectual da tradição e morador do município de Assú/RN recruta plurais e
detalhadas formas de fazer ciências, verdadeiras leituras da natureza, como forma de
exercício e entendimento das Ciências Alargadas. Para ele são essas “coisas que a
gente observa e que não estão na metodologia. Os cientistas não olham para isso, eles
estudam por outra maneira. Eu estudo diferente, observando a natureza. Mas é preciso
saber ler a natureza” (SILVA, 2016, p. 31)
Resultados e Discussões

Imagens sobre a natureza
Apoiadas nas macrovisões sobre natureza, sistematizamos as respostas, ideias e
narrativas dos professores em formação participantes da pesquisa em 11 categorias,
descritas nessa seção.
Natureza Mágica
Boa parte dos participantes da pesquisa (40%) apresentaram uma noção romantizada
e estática da natureza. Para estes, homem e natureza não se encontram, sequer
ocupam o mesmo espaço. A natureza é reduzida à uma paisagem, uma localidade
contendo resquícios naturais. Denominamos essa imagem de Natureza arquitetônica.
Nesta lógica, os professores de ciências, “devem ter zelo, cuidado e amor pela natureza”
(03B). Entretanto, torna-se complicado para 08B trabalhar esse conceito de natureza,
visto que “quando você está na escola, você só vê aquele negócio de quatro paredes.
Pelo menos nas escolas que eu ensinei não tinham, por exemplo, aquele canto verde,
aquela natureza para você ver. E, infelizmente, nós não tínhamos recursos para levar
os alunos para longe, um passeio para eles entenderem o conceito de natureza em si”.
Nessa imagem, a natureza ganha um aspecto reduzido de sua organização. Assemelhase ao amor à primeira vista, o qual identifico e compreendo apenas com um olhar, como
também aparecem em estudos realizados por Severo e Lapitz (2017). No entanto, como
alerta Silva (2016) a natureza sempre tem algo a nos ensinar. “Todo dia ela passa uma
página, tem suas transformações e não é em um dia só que a gente vai ter esse
diagnóstico” (SILVA, 2016, p. 76), e dessa forma, atrelar essa simplicidade à natureza
torna-se ingênua.
Entre as respostas existiram, com baixa frequência (10%), imagens de uma natureza
que possui ampla estruturação e representação. É uma natureza que pode ser
observada e sentida por qualquer um e de qualquer forma, que chamamos de Natureza
não científica. Para 02B, “muitas pessoas pensam que ler a natureza é apenas
responsabilidade do trabalho científico”, no entanto o pensamento nesta imagem diz
respeito a libertação da natureza deste contexto: “a leitura da natureza é mais o
observar, tentar compreender aquilo ali, sem necessariamente tantos termos, conceitos,
contextos e afins”, como afirma 01B. No entanto, Severo (2013, 2015) alerta para a
importância da atividade científica como uma estratégia de compreensão da natureza.
Dessa forma, atrelar uma independência das leituras da natureza e das ciências tornase contraditório, uma vez que “nas sociedades modernas as ciências passaram a ser,
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sem dúvidas, linguagens teóricas ou chaves de decifração para diversos
problemas”(SEVERO, 2013, p. 93), entre eles, nossas relações com a natureza.
Aparecendo em apenas 13% das narrativas, a natureza é compreendida não por um
única forma, mas por distintas e diversas imagens. Torna-se definida a partir de qual
forma a olhamos e interpretamos, caracterizando-se uma Natureza relativa. 30Q afirma
que “a física vê a natureza em forma de números, a química já vê em forma de
fenômenos, a biologia já vê como a vida se desenvolve. Eu acho que dependendo da
área que você olhe, você terá uma interpretação diferente da natureza”. Nesta
perspectiva, a pluralidade de ideias acerca da natureza é pertinente, uma vez que a
própria é de uma condição híbrida. No entanto, Severo (2013) problematiza a rigidez
que pode vir a nascer entre as intercessões dessas imagens. Uma vez consolidada e
fixada essa imagem, sem diálogo algum com qualquer outra visão, essa se tornará uma
natureza aprisionada e distanciada de seu caráter diverso, bem como possível de
entendimento apenas na respectiva área.
Natureza Mecânica
Compreendendo uma natureza que está intimamente ligada as ciências, 53% dos
participantes entendem que as ciências são as principais tradutoras da informações
fornecidas pela natureza, visto que “ciência e biologia buscam explicar as questões da
natureza como um todo” (09B). Entendemos aqui, uma Natureza científica. Para isso,
07B afirma que o professor de ciências deve perceber a natureza “com um olhar
científico” para contextualizar suas aulas em sala. É bem verdade que as ciências têm
suas grandes parcelas no entendimento e mergulho nos fenômenos naturais
(PRIGOGINE; STENGERS, 1991; SEVERO, 2013, 2015). No entanto, essa atividade
não se restringe as ciências. A natureza “influenciou não somente a ciência, mas
também a arte, a religião e a vida social” (NICOLESCU, 2002, p. 08). Contudo, o que
tem sido pertinente de reflexão é o modo como essas ciências têm se relacionado com
a mesma - distantes ou próximas – como forma de compreensão e interpretação da
natureza (SEVERO, 2013; PRIGOGINE; STENGERS, 1991, TABOSA, 2007).
Demonstrando uma utilidade ao mundo para 33% dos licenciandos, identificamos uma
imagem de natureza que chamamos de Natureza funcional. Ela est;a relacionada a
construção de novos conhecimentos ou manutenção da própria vida. Para 21B, os
professores de ciências “devem conhecer a natureza e extrair dela os frutos de muitos
conhecimentos”. Segundo Nicolescu (2002) e Severo (2013) é bastante perigosa a
construção e a confirmação dessa concepção, pois a natureza está longe de ser uma
máquina a ser fracionada em partes destinadas a exploração e manipulação.
Para 01B, podemos compreender a natureza “a partir do ponto de vista biológico”.
Dessa forma, caracterizamos essa imagem como Natureza biológica para 33% dos
participantes que a demonstram. Em estudos realizados com a mesma temática por
Severo e Dias (2009, 2015), professores em formação das ciências biológicas da
Universidade Estadual da Paraíba também recrutavam a Biologia para explicar a
natureza, sem qualquer diálogo com outras áreas disciplinares. Para os autores, “é
provável que os participantes não tenham vivenciado um sistema de ensino baseado na
transdisciplinaridade ou na união de conceitos, problematizando a Natureza” (2015, p.
963), permitindo, assim, a construção e validação de uma natureza regida apenas pela
lente biológica. Essa concepção fica bastante evidente quando o discente 26F afirma
não conseguir “ter uma visão tão clara sobre a natureza, porque ainda estou pagando
as disciplinas de biologia”. No entanto, a vida como elemento central de estudo da
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Biologia não seria suficiente para compreender o amplo conceito de natureza, uma vez
que “a vida é emergência de motricidade e metamorfose no seio da natureza. Mas é
também, ao mesmo tempo, apenas uma continuidade histórica daquilo que é da ordem
do não vivo” (SEVERO, 2013, p. 90).
Natureza Morta
Nessa imagem, a natureza deixa de universal. A sua leitura torna-se tão fragmentada e
consolidada para determinado grupo, que a compreensão e manipulação da natureza
só é válida quando realizada por essas pessoas, por isso uma Natureza especialista.
23% dos participantes afirmam que a natureza é apenas compreendida por aqueles que
são responsáveis por estudá-la, as quais “interpretações das relações naturais sempre
fez parte da vida de um naturalista” (17B).
Não sendo bem compreendida, caracterizada ou demonstrada, a natureza deixa de ser
percebida. Entendemos como Natureza imperceptível. Para 33% dos professores em
formação “é algo que está aqui na nossa frente, mas não percebemos”, como afirma
27Q. Diante desse cenário, 07B afirma que os professores de ciências “deveriam
realizar essas leituras, mas nem sempre acontece”, pois não as enxergam. Nesse
cenário, a natureza deixa de existir. Toda a complexidade, mistério, encanto e
movimento que nutre e caracteriza a natureza não são sequer identificados. Segundo
Nicolescu (2002) “a Natureza está morta”, visto que a fragmentação, a utilitariedade e o
distanciamento do homem diante a mesma é tamanho, que se faz necessária sua
urgente ressureição.
Natureza Complexa
Nesta imagem, não existe distinção entre o vivo e o não vivo, ambos “envolvem o meio
ambiente e todas as suas interações bióticas e abióticas” (05B) como constituintes do
mesmo ciclo natural, a chamamos Natureza ecossistêmica. Tudo se encontra conectado
na acepção de 50% dos discentes. Para Atlan (2001) é realmente impossível
estabelecer uma delimitação entre o vivo e o não vivo, visto que ambos se somam e
nutrem. Dessa forma, talvez compreender uma natureza de modo ecossistêmico
consiga romper as estagnações e limitações ofertadas ao conceito de natureza, uma
vez que essa comporta em si interações igualmente complexas da ordem do vivo e não
vivo (SEVERO, DIAS, 2009).
Sinônimo de organicidade, a Natureza viva para 40% dos discentes “é tudo o que eu
posso interagir, tudo o que eu posso tocar, ver, é natureza. É muito palpável para mim”
(16B). Nesta imagem, natureza e homem se aproximam, a qual se torna “nossa
realidade, nosso mundo, nosso processo que ocorre” (25Q) ao longo do tempo.
Segundo Nicolescu (2002) a natureza se assemelha a mente humana em complexidade,
é dotada de inteligência e de consciência.
Além da organicidade demonstrada pela natureza viva, aqui a mesma torna-se
imbricada com o ser humano. A Natureza humana emerge nas narrativas de 26% dos
participantes, como tudo “o que está ao meu redor e eu também sou parte constituinte
da natureza” (16B), os quais ambos se influenciam e se nutrem de forma recíproca.
Aqui, a natureza deixa de fazer pequenos diálogos com o homem, para hibridizar-se
com o mesmo. Nesse cenário, de acordo com Prigogine e Stengers (1991) e Nicolescu
(2002) a natureza não existe, sequer constitui fora das relações e interações
homem/natureza. Estudos realizados por Severo e Lapitz no município de Assú/RN

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

240

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

também demonstram essa proximidade homem/natureza em crianças que recrutam
elementos de seu convívio e de sua região, como vegetações típicas da Caatinga, para
representar o que seria natureza.
Imagens sobre as ciências
Ciência Morta
Entendida por apenas 6% dos licenciandos como práticas científicas relacionada a
reprodução de atividades, experimentos, ideias e/ou conceitos, denominamos como
Ciências ingênuas. Para 25Q, qualquer processo de observação de um fenômeno é
ciência e repetição de um fenômeno também é ciência. Então se você está acedendo o
fogo em casa, é ciência. De modo que “reproduzir experimentos e seguir os rastros de
raciocínio deixados por grandes cientistas” (29Q) são atitudes indispensáveis para o
fazer científico. Nesse cenário, Sagan (2005) alerta para o perigo da linha tênue entre
ciências e pseudociências. Ambas são sedutoras e encantadoras, no entanto, a
pseudociência se distingue pela ausência de rigor na sua construção. As ciências se
constroem com base no ceticismo, na falibilidade e na compreensão de sua limitação
diante a leitura da natureza. Devido a isso, a pseudociência se torna muito mais fácil de
apresentar-se ao “público em geral do que a ciência, uma vez que os confrontos
perturbadores com a realidade – quando não podemos controlar o resultado da
comparação – são evitados mais facilmente” (SAGAN, 2005, p. 21).
Relacionadas às verdades absolutas, conhecimentos estáticos e imutáveis, para 10%
dos participantes “fazer ciência é estudar algum aspecto da vida de determinado
organismo e ir a fundo com o que acontece com ele. Ou estudar um evento a fundo,
todas as etapas dele. É pegar algo, entender tudo sobre, ou parte” (16B). As imagens
de Ciências precisas segundo Sagan são equivocadas, “visto que até as complexas leis
da Natureza não são absolutamente corretas e determinadas, de modo que sempre
“pode haver novas circunstâncias nunca antes examinadas” (SAGAN, 2005, p. 33).
Compreendendo um conjunto de passos universais a serem seguidos pelo método
científico, as Ciências procedimentais emergem em 43% das falas dos participantes.
Nesta imagem, fazer ciências é necessário “ter um pensamento crítico muito forte, um
pensamento crítico construtivo, claro. Um olhar reflexivo e um poder observacional muito
grande. As grandes descobertas químicas e físicas que aconteceram ao longo da
história foram devido ao poder observacional” (25Q). Somada ainda a observação e
crítica, as ciências precisam ser realizadas “por meio dos experimentos” (23Q) e
“publicação de artigos” (13B). Características como a observação, crítica, reflexão,
experimentação e divulgação são atividades pertinentes à prática científica
(BACHELARD, 1996; GIL-PEREZ et al., 2001; SAGAN, 2005). No entanto, reduzirmos
as ciências apenas a essas etapas torna-se perigoso, uma vez que esse conjunto
procedimental idealizado pelos sujeitos reduzem toda a pluralidade de formas de fazer
e pensar as ciências a um único e infalível receituário (GIL-PEREZ et al., 2001; MORIN,
2003, 2005). Esta realidade fica clara de ser identificada quando 26F afirma que “no
caso da física (licenciatura) não é tão voltado para o científico, pois a parte do
laboratório, a parte experimental, os alunos da licenciatura mal veem” (26F).
Emergindo de um caráter individualista, não social e ademocrático das ciências, 13%
dos licenciandos compreendem as ciências como prática de “pessoas que seriam os
pesquisadores, que vivem mais no ambiente de laboratório, testando, criando teorias”
(10B). Denominamos aqui essa imagem como Ciências elitizadas. Nessa perspectiva,
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os gênios cientistas “não fazem um esforço para tornar a ciência acessível, nem para
mostrar o seu caráter de construção humana, em que não faltam hesitações nem erros”
(GIL-PEREZ, et al., 2001, p. 133). A partir desse cenário, D4 afirma não fazer ciências,
visto que “ainda está na graduação. Assim, não estou tão apto a fazer ciência, a ser um
pesquisador. E até o momento, eu me encaro apenas como um transmissor de
conhecimento”, interpretando as ciências, assim, como atividades exclusivas de grupos
seletos.
Ciência para Todos
Para 26F, compreender a atividade científica torna-se “um pouco abstrato, compreender
o fazer científico fora desse campo biológico, químico e físico”, uma vez que para 43%
dos discentes as ciências são construídas e entendidas como imersões profundas em
áreas e/ou conhecimentos, principalmente, das ciências naturais. Caracterizamos, aqui,
como Ciências especializadas. Segundo Morin (2004, 2005) a especialização é uma
atitude pertinente dentro do jogo científico, uma vez que são por meio dos especialistas
que conseguimos mais detalhes e minuciosidades acerca do mundo, visto que “digamos
assim, os leigos não conhecem a natureza, as pessoas que não têm acesso a biologia,
que não estuda o que a biologia conhece” (18B). Entretanto, o autor problematiza a
superespecialização, uma especialização aguda que não mais permita diálogos entre
conhecimentos e áreas distintas. Esta problematização pode ser percebida na fala de
26F - “Por exemplo, existe um curso chamado Ciências Políticas o qual você estuda
tudo que está acontecendo por trás da política e acho que isso seria um exemplo de
ciência fora da área de cientifica de fato”, a qual fragmentação pôde ser dada de forma
tão intensa que outras áreas, exceto as ciências naturais, não fariam ciências
verdadeiramente científicas.
As ciências para 20% dos professores em formação são sinônimas de “descoberta,
independente do grau de descoberta, da importância da descoberta. Ainda que não seja
uma ciência de descoberta do DNA, mas para mim é ciência. Porque eu descubro
coisas”, como afirma 08B. Trabalham de modo ousado diante os fenômenos ainda não
estudados, são acepções remetidas a Ciências inovadoras. Nessa perspectiva, tornase pertinente refletimos essa imagem, uma vez que as ciências são tentativas de leituras
e compreensões de informações já conhecidas e inerentes à própria natureza (SAGAN,
2005; SEVERO, 2013; SILVA, 2016). Carvalho (2001) e Gil-Pérez et al. (2001) ainda
alertam para o risco de atribuir um significado do mero acaso e sorte à realização e
construção da atividade científica como resultado dessa atitude, possibilitando a
construção de uma imagem científica menos rígida.
Ciências Alargadas
Fazemos ciências “ao respirar, em casa, no laboratório e ao existir” (30Q). 26% dos
participantes compreendem as ciências de forma tão imbricada com o sujeito, de modo
constante e inerente à natureza que o pesquisador se torna um apaixonado pela prática
científica, a qual não consegue se desvencilhar dos encantos da mesma, denominamos
como Ciências indissociáveis. Para 27Q, aproximar ainda a pesquisa científica dos seus
alunos torna-se fascinante e motivador, visto que “eles acham que a ciência é uma coisa
totalmente diferente. Que eu ensino química de uma coisa e pesquiso outra coisa, eles
acham que não dá para juntar as duas coisas. Então eu vou lá e vou mostrando. A
química fica mais real para eles”. Nesta perspectiva, o encantamento pelo jogo científico
se torna nutriente responsável por motivar esse sujeito a fazer e entender ciências.
Sagan (2005) afirma que ao lhe apresentarem “simultaneamente ao ceticismo e à
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admiração, ensinaram as duas formas de pensar, de tão difícil convivência, centrais
para o método científico” (2005, p. 08). Bachelard (1996) alerta para o perigo dos
encantamentos, uma vez que essas paixões podem cegar ou deturpar visões e
interpretações rigorosas do jogo científico.
Emergindo em 73% das falas, as ciências ganham a possibilidade de responder às
inquietações humanas de distintas dimensões. Para 26F, “fazer ciência seria
basicamente fazer alguma coisa quando se está buscando uma resposta, com a
compreensão do que está acontecendo ao seu redor”, de modo a “descobrir como a
natureza funciona” (30Q). Entretanto, “apesar dessa busca que hoje sabemos ser uma
gota no oceano e isso me deixa com mais sede” (29Q) para querer saber os porquês
que circundam os fenômenos, o sujeito percebe a falibilidade e incompletude do jogo
científico. Entendemos aqui, como Ciências curiosas. Segundo Bachelard (1996) o
questionamento fundamentado, racionalizado e refletido são o que “caracteriza o
verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a
uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico” (1996, p.
18). Dessa forma, são essas inquietações, curiosidades e criatividades que nutrem o
pensamento e a prática científica.
Mais da metade dos professores em formação (53%) compreendem as ciências como
uma atividade imbricada com o humano, como afirma 16B ao dizer que o fazer científico
seria “pesquisar sobre a natureza, estudar constantemente suas diversas formas de
vida, levantando hipóteses e criando resoluções, me inserindo como parte da própria
ciência”. Ainda nesse cenário, é possível identificar a pluralidade de formas e lugares
que podemos fazer ciências, uma vez que em “qualquer ambiente podemos fazê-la,
talvez nem todas condições favoreçam a ciência cartesiana que somos acostumados a
desenvolver durante a formação acadêmica, porém, podemos fazer ciência em outras
perspectivas” (19B). No entanto, 29Q alerta para a necessidade enquanto cidadãos,
professores e pesquisadores “deixar claro que a ciência trabalha com modelos da
realidade, mas que não são a realidade”, portanto falamos aqui de Ciências conscientes.
Morin (2005), Silva (2016) e Bachelard (1996) reafirmam a necessidade de ciências
conscientes de suas limitações em realizar e interpretar os sinais fornecidos pela
natureza, bem como responsabilidades daqueles que fazem, divulgam, discutem e
ensinam ciências, uma vez que esses serão influenciadores na construção das imagens
sobre as ciências de outros sujeitos.

Conclusão
Gaston Bachelard (1996) sinaliza que o espírito científico - um pensamento crítico,
consciente e reflexivo de suas afirmações e observações - pode “enganar-se ao tomar
duas tendências contrárias: a atração pelo particular e a atração pelo universal” (1996,
p. 75). Ambas trajetórias são perigosas, visto que podem tornar-se verdadeiros
“obstáculos epistemológicos” quando imobilizam conceitos, concepções, pensamentos,
como
também
atitudes. Nesse
sentido, por
meio
do
estudo identificamos uma grande diversidade de imagens sobre as ciências
e a natureza permeadas na formação dos futuros professores de ciências. Porém,
precisamos refletir quais possíveis reverberações para a educação em ciências.
As categorias que compõe a Natureza Morta, Mecânica e Ciência Morta são resultados
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de leituras um pouco mais desconexas e superficiais do trabalho científico, por mais
que sejam especializadas em determinado aspecto. Tais interpretações dificultam as
possibilidades de abordagens regeneradoras, interconectadas ou híbridas (MORIN,
2004, 2005). Não tratamos aqui de sobreposição de ideias e pensamentos, mas diálogo,
comunicação, identificação de relações existentes entre as partes e o todo que deixaram
de ser percebidas pela prática da superespecialização recrutadas por
esses licenciandos as
quais
são
fixadas
e
caracterizam-se
como
obstáculos. Professores de ciências que carregam consigo tais imagens possibilitam
uma educação científica distante do aluno, o qual deixa de realizar leituras na natureza,
para
fazê-las
apenas
em
livros
didáticos.
Natureza Mágica e as Ciências para Todos se caracterizam pelo início da superação
desses obstáculos. Permitem uma maior fluidez, dinamicidade e humanidade em suas
leituras. Contudo, a superação desses obstáculos apenas são dada pela Natureza
Complexa e as Ciências Alargadas, não porque podem ser entendidas como universais,
mas por serem essencialmente humanas, conscientes, éticas, críticas
e naturalmente complexas. Neste momento, as fronteiras deixam de ser incomunicáveis
e tornam-se borradas. Aqui, os professores de ciências preocupam-se em estruturar,
divulgar, fazer e discutir sobre ciências e natureza, visto que sabem
das reverberações democráticas e culturais que tais temáticas proporcionam ao sujeito
como
cidadão
de
sociedade
científica
e
natural
por
essência.
Dessa forma, natureza e ciências são compreensões que extrapolam o significado de
conceito. Entender a natureza e as ciências vai além de um aprendizado, significa
identificar a inseparabilidade homem/natureza de forma dialógica e complexa
(NICOLESCU, 2002; SEVERO, 2013; SILVA, 2016), além de ser um exercício de
politização
do
pensamento.
Para esse fim, superar esses obstáculos estabelecidos da construção
e enclausuração dessas imagens no pensamento de nossos futuros docentes, torna-se
pertinente para uma ressureição da natureza como complexa e exercício de ciências
mais alargadas e conscientes de sua prática como forma de “religação de
saberes” (ALM
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo
O objetivo deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas durante a bolsa de
iniciação científica vinculada ao projeto “Artes Visuais e práticas docentes na educação
infantil”, coordenado pela professora Dra. Gilvânia Maurício Dias de Pontes e
desenvolvido no Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN). A intenção é
investigar as interfaces entre artes visuais, práticas docentes e Educação Infantil,
explorando as formas de organização do processo de ensino/aprendizagem dos
conhecimentos das linguagens da arte, percebendo o professor como mediador que
pode favorecer o acesso das crianças aos saberes e fazeres desse campo de
conhecimento. A Arte, enquanto linguagem - forma de expressão e comunicação
estruturante do sujeito no mundo – faz parte do cotidiano das crianças e, como tal,
também das práticas pedagógicas para infância (PONTES, 2001). Por isso, a pesquisa
foi dividida em revisão bibliográfica, coleta de dados, além de reuniões de estudos e,
por fim, a organização de oficinas de formação para professores da educação básica e
estudantes de graduação. Este trabalho também destaca a relevância dessas ações
para contribuir com o acesso de todos à educação de qualidade, assim como
ressaltamos a importância da organização de práticas pedagógicas que contribuam
para a formação crítica e cidadã dos educandos, em busca de formar cidadãos
autônomos e conscientes acerca da visualidade que os rodeia.
Palavras-chave: Artes Visuais; Práticas pedagógicas; Educação Infantil.
TITLE: TRAINING MEDIATORS FOR VISUAL ARTS TEACHING IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION
Abstract

The aim of this work is to report the experiences during a process of initiation to the
collective teaching "Visual Arts and teaching practices in children's education",
coordinated by Professor Gilvânia Maurício Dias de Pontes and developed in the Núcleo
de Educação da Infância (NEI / CAp / UFRN). We intend to investigate interfaces
between visual arts, teaching and educational practices for children, exploring the ways
of organizing teaching / learning the knowledge of the languages of art, observing the
teacher as a mediator who could favor children's access to knowledge and skills of this
field of knowledge. Art, as the language of expression and communication structuring
the subject in the world - is part of children's daily life, as well as pedagogical practices
for childhood (PONTES, 2001). Therefore, the research was divided into bibliographic
magazine, data collection, study meetings and, finally, and the organization of training
workshops for teachers and undergraduate students. This work also highlights the
actions to contribute to the access of all levels of education, as well as the importance of
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the organization of pedagogical practices that contribute to the critical formation and the
citizenship of the students, seeking the formation of autonomous citizens and conscious
of the visuality that surrounds them.

Keywords: Visual Arts; Pedagogical practices; Early childhood education.
Introdução
Embora a Arte esteja presente no dia a dia da Educação Infantil de forma intrínseca,
algumas vezes os professores – mesmo aqueles que já exercem a função em sala de
aula há muito tempo, demonstram dificuldades em articular práticas pedagógicas que
proporcionem uma aprendizagem verdadeiramente significativa para a criança nos
campos de vivências dessa linguagem. Observando este contexto, nos deparamos com
os estudantes de graduação, mais especificamente dos cursos de licenciatura, que
necessitam experienciar, ainda durante sua formação inicial, práticas com as linguagens
das artes. Nesse movimento de formação, o estabelecimento de interfaces entre a
teoria, vista nas aulas da universidade, e a prática encontrada na escola, pode se
constituir como um desafio a ser enfrentado na organização de planejamentos que
contemplem os conhecimentos desse campo, o que pode se significar dificuldades de
atuação junto aos futuros alunos.
Diante do exposto, destacamos a importância do Colégio de Aplicação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, o Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN),
que há muito vem buscando auxiliar os alunos da universidade a experimentar o contato
com a cultura da infância. Além de diversos projetos e ações de pesquisa e extensão
voltados às práticas com crianças na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, o NEI
também atua na formação continuada de professores por meio de cursos de
aperfeiçoamento e, na formação inicial que, além de proporcionar a participação do
estudante em encontros de estudo e cursos, também propicia a oportunidade da
realização de intervenções junto às crianças em sala de aula.
Dessa forma, ressaltamos o objetivo deste trabalho, que é relatar as experiências
vivenciadas através do projeto de pesquisa “Artes Visuais e práticas docentes na
educação infantil”, executado de julho de 2018 a julho de 2019, sob coordenação da
Profa. Dra. Gilvânia Maurício Dias de Pontes, vinculado ao Grupo de Pesquisa Arte e
Infância e à ação de extensão intitulada “Arte na educação da infância – formação de
professores e organização de práticas docentes”, projetos desenvolvidos no Núcleo de
Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN).
Buscamos em autores como Freire (1977), Barbosa (2009), Fusari e Ferraz (2015),
Pontes (2001;2010; 2013);, Pillar (2014), dentre outros, subsídios para assim, irmos
tecendo a compreensão no que se refere à temática das linguagens artísticas na
Educação Infantil, tendo como base a Proposta de Ensino de Arte do NEI, bem como o
protagonismo e a posição ativa da criança em seu processo de aprendizado.

Metodologia
A metodologia desde estudo foi baseado em princípios da pesquisa qualitativa,
propondo a organização de um grupo de estudos, composto por professores e bolsistas,
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com o objetivo de investigar e refletir sobre a literatura produzida acerca do ensino de
artes visuais na educação infantil – coleta, leitura e produção de sínteses sobre os textos
de autores de referência no assunto. Também foram realizadas leituras e análise de
relatos de práticas organizados pelos professores que compõem o contexto empírico da
investigação - a etapa de Educação Infantil do Núcleo de Educação da Infância da
UFRN. A metodologia do projeto de pesquisa é de natureza qualitativa e, como tal, não
visa apontar verdades imutáveis, mas aportes teóricos/práticos que possibilitem a leitura
e reflexão sobre as práticas docentes com linguagens artísticas na educação infantil.
Com essas ações busca-se estabelecer interfaces entre o referencial teórico sobre
ensino de artes visuais na Educação Infantil e a organização de práticas docentes com
as crianças, com vistas ao ensino e aprendizagem das linguagens das artes visuais no
NEI/CAp/UFRN, assim como a divulgação dos produtos dessa pesquisas aos
professores das escolas públicas e estudantes dos cursos de graduação em Pedagogia
e Artes Visuais.
Resultados e Discussões

As oficinas de formação, também definidas como uma das ações do projeto, tiveram
como objetivo de promover encontros de capacitação que contribuíssem para a
formação de professores do NEI, da educação básica de ensino do RN, assim como de
alunos dos cursos de Pedagogia e Artes Visuais da UFRN. A opção pela diversidade do
público alvo ocorreu para que fosse possível estabelecer momentos de diálogos entre
a UFRN e os sistemas de ensino, assim como oportunizar a interação entre profissionais
e estudantes em diferentes momentos de formação e, por conseguinte, com
experiências diversas no que diz respeito ao ensino das Artes Visuais.
As atividades que foram propostas nos encontros de capacitação do projeto observaram
a articulação entre teoria e prática para o ensino das Artes Visuais considerando as
experiências anteriores dos professores e estudantes como ponto de partida para
oferecer novos elementos que ampliassem o seu repertório de acesso às linguagens
das Artes Visuais e as formas organização de práticas pedagógicas nessa área. Com o
intuito da promoção de formação para o trabalho com Artes Visuais na educação da
infância foram produzidas cinco oficinas e uma palestra, sobre temas relacionados ao
ensino e a aprendizagem das artes na infância.
1- Oficina: Desenho na Educação da Infância
A oficina "Desenho na educação da infância" foi realizada no Laboratório de Artes do
Centro de Educação (UFRN/Campus Natal) nos dias 05 e 06 de julho de 2018,
recebendo um total de 649 inscrições (dentre alunos de Pedagogia, Artes Visuais e
professores da rede pública e privada) pela plataforma Google Forms. Desse total de
inscritos, selecionamos 30 pessoas para compor o público da oficina, que não
comportaria um número maior de pessoas. Os principais temas abordados foram o
desenvolvimento da linguagem do desenho na infância e a vivência de leitura e
produção de imagens na linguagem do desenho, além dos pressupostos teóricos acerca
do campo da Arte/Educação.
2- Oficina: Escultura e Modelagem na Educação da Infância
A oficina "Escultura e Modelagem na Educação da Infância" foi uma realização do
Núcleo de Educação da Infância (NEI/UFRN), em parceria com o Centro de Educação
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(CE/UFRN). Dentre os principais temas abordados destacamos o desenvolvimento dos
processos expressivos das crianças em linguagens artísticas na educação da infância,
mais especificamente, na escultura e modelagem, bem como, os pressupostos teóricos
da Arte/Educação. Lançamos as inscrições por um formulário online da plataforma
Google, o qual recebeu um total de 179 inscrições, dentre estudantes de Pedagogia e
Artes Visuais, ou professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
psicopedagogos. Selecionamos 30 pessoas para participar do evento, que foi realizado
nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, no Laboratório de Artes do Centro de Educação.
3- Oficina: Histórias em Quadrinhos no Ensino Fundamental
O evento foi divulgado nas redes sociais e site do Núcleo de Educação da Infância e
obteve 60 inscrições por meio da plataforma Google Forms, dentre estas, foram
selecionadas 40 pessoas para participarem da oficina. O público variou entre
professores da Educação Infantil, professores do Ensino Fundamental, alunos de
graduação de Pedagogia, Artes Visuais e Letras. O evento foi realizado nos dias 22 e
23 de novembro de 2018, no Laboratório de Artes do Centro de Educação (UFRN).
Como tema, foram abordadas as diferentes possibilidades de trabalho com as histórias
em quadrinhos (HQs) na educação da infância, bem como a organização de práticas
pedagógicas envolvendo a autonomia infantil, o desenho, estudo e produção de HQs e
animações.
4- Oficina: Fotografia na Educação da Infância
A oficina "Fotografia na educação da infância" foi realizada no Laboratório de Artes do
Centro de Educação (UFRN/Campus Natal), nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018. A
divulgação do evento foi feita por meio digital, através dos canais de comunicação do
Núcleo de Educação da Infância, recebendo um total de 44 inscrições (dentre alunos de
Pedagogia, Artes Visuais e professores da rede pública e privada) pela plataforma de
Formulários Google. Os principais temas abordados foram o desenvolvimento da
linguagem fotográfica na infância e a vivência de leitura e produção de imagens, além
dos pressupostos teóricos acerca do campo da Arte/Educação. O evento foi realizado
de forma satisfatória, cumprindo seus objetivos e contribuindo significativamente para
os campos da Arte/Educação e formação docente no que diz respeito ao trabalho com
fotografia na educação da infância.
5- Oficina: Pintura na Educação da Infância
A ação promoveu o desenvolvimento de atividades que colaboraram para formação
continuada de professores, especialmente no que diz respeito ao campo da
Arte/educação na educação da infância. Buscamos propiciar experiências significativas
aos participantes, de forma que estas vivências possam refletir em seu dia a dia,
especialmente em sua forma de trabalhar a pintura como prática pedagógica na infância.
O evento foi divulgado nas redes sociais e site do Núcleo de Educação da Infância e
teve 631 inscrições por meio da plataforma Google Forms e, dentre estas, foram
selecionadas 50 pessoas para participarem da oficina. O público variou entre
professores da Educação Infantil, professores do Ensino Fundamental, alunos de
graduação de Pedagogia, Artes Visuais e Música. O evento foi realizado no dia 30 de
março de 2019, das 8h às 16h, no auditório do Núcleo de Educação da Infância (UFRN).
6- Palestra: Perspectivas sobre o cinema na educação da infância
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A palestra foi realizada no dia 04 de junho de 2019, no Laboratório de Artes do Centro
de Educação (UFRN). O evento foi divulgado nas redes sociais e site do Núcleo de
Educação da Infância, resultando em um total de 62 inscrições por meio da plataforma
Google Forms. Dentre estas, foram selecionadas 40 pessoas para participarem da
formação. O público variou entre professores da Educação Infantil, professores do
Ensino Fundamental, alunos de graduação de Pedagogia, Artes Visuais e Letras.
Consideramo-la como uma ação satisfatória que cumpriu seus objetivos, auxiliando na
democratização do conhecimento, além de contribuir para a descoberta de novas
possibilidades na prática docente daqueles que participaram, especialmente no que diz
respeito ao audiovisual e cinema na educação básica.

Conclusão

A relevância do projeto de pesquisa “Artes Visuais e práticas docentes na educação
infantil” está na perspectiva de explorar as formas de organização do processo de
ensino/aprendizagem dos conhecimentos das linguagens das Artes Visuais observando
o professor como mediador que pode favorecer o acesso das crianças aos saberes e
fazeres das referidas linguagens. Além disso, destacamos a importância dessas
práticas para contribuir com o acesso de todos à uma educação inclusiva, integral e de
qualidade (um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU).
Ao lançar olhares sobre esta ação de formação percebe-se que as experiências
vivenciadas pelos cursistas possibilitaram a reflexão sobre a organização de práticas
docentes em Artes Visuais na infância voltadas para promover o acesso das crianças
aos saberes e fazeres dessa área, tendo o professor como mediador de processos de
leitura e criação de imagens. Para tanto, foi preciso considerar as questões de produção
de relações entre um currículo para o atendimento à infância e o trabalho com
linguagens artísticas de forma intencional e refletida.
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TÍTULO: Avaliação regulatória: o Ideb e a qualidade educacional
Resumo
A utilização de indicadores sociais tem ganhado centralidade na aferição da qualidade
dos serviços sociais. No que se refere à educação brasileira, também crescido a
utilização de indicadores, atrelados a resultados de avaliações em larga escala, na
análise da qualidade dos serviços prestados à população. Dessa forma, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), implementado em 2007, tem sido
utilizado para aferir e monitorar a qualidade da educação pública, influenciando o
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Esta pesquisa, portanto, objetivou
descrever e interpretar a concepção de qualidade que está sendo difundida, sobre o
Ideb, a partir das produções científicas publicadas em periódicos nacionais, no período
de 2009 a 2015, nas plataformas digitais sciELO e Capes. Trata-se, por conseguinte, de
uma pesquisa qualitativa, de cunho teórico, que utiliza como procedimentos as análises
bibliográfica e documental. A maior parte dos artigos analisados discute os múltiplos
fatores que compõem a qualidade educacional e influenciam, sobremaneira, no
desempenho escolar. Uma vez que o Ideb somente considera dados de desempenho e
rendimento escolar torna-se incapaz de abarcar a complexidade do fenômeno que se
propõe a retratar. Esse índice, no entanto, traduz e difunde um parâmetro de qualidade
economicista, que não valoriza a diversidade, a capacidade de reflexão e de crítica, mas
controla resultados e responsabiliza profissionais.
Palavras-chave: AVALIAÇÃO REGULATÓRIA. IDEB. QUALIDADE.
TITLE: REGULATORY EVALUATION: IDEB AND EDUCATIONAL QUALITY
Abstract
The use of social indicators has gained centrality in measuring the quality of social
services. With regard to Brazilian education, the use of indicators, linked to the results of
large-scale evaluations, in the analysis of the quality of services provided to the
population, has also grown. Thus, the Brazilian Education Development Index (Ideb),
implemented in 2007, has been used to measure and monitor the quality of public
education, influencing the teaching-learning process of students. This research,
therefore, aimed to describe and interpret the concept of quality that is being
disseminated, about Ideb, from the scientific productions published in national
periodicals, from 2009 to 2015, on sciELO and Capes digital platforms. Therefore, it is a
qualitative research, with a theoretical nature, which uses the bibliographic and
documentary analysis as procedures. Most of the articles analyzed discuss the multiple
factors that make up educational quality and greatly influence school performance. Since
Ideb only considers performance and school performance data, it is unable to cover the
complexity of the phenomenon it intends to portray. This index, however, translates and
diffuses an economicist quality parameter, which does not value diversity, the ability to
reflect and criticize, but controls results and holds professionals accountable.
Keywords: REGULATORY EVALUATION. IDEB. QUALITY.
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Introdução
No Brasil, desde os anos 2000, o uso de indicadores sociais como meio de fomentar a
qualidade educacional tem sido destaque nas políticas públicas implementadas nessa
área. Isso se deve às mudanças institucionais decorrentes das reformas gerenciais
implementados na gestão pública do país, tendo em vista o aprimoramento de controle
administrativo por meio da avaliação de resultados (JANNUZZI, 2005).
Na lógica gerencial, a procura pela qualidade educacional atrela-se, entre outros
aspectos, ao controle sobre a atuação dos professores, gestores e alunos bem como
sobre currículos escolares (FREITAS, 2007). Logo, as avaliações de sistemas
ganharam centralidade em todos níveis de ensino do país, tornando-se, segundo Dias
Sobrinho (2003, p. 20) meio de “[...] diagnosticar quantitativamente a rentabilidade e a
eficiência da escola, dos processos pedagógicos e administrativos”.
No âmbito educacional, os resultados da avaliação dos sistemas escolares são
utilizados na composição de indicadores sociais que se propõem a expressar o
desenvolvimento dessa qualidade. Segundo Jannuzzi (2004, p.15), os indicadores
sociais são “[...] medidas, em geral quantitativas dotadas de significado social
substantivo usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social
abstrato de interesse teórico ou programático”. Um indicador social, portanto, não é
apenas um dado estatístico bruto, constitui-se em dado contextualizado e atrelado a
uma teoria social que embasa determinado estudo, possuindo finalidade programática
na formulação ou reformulação de políticas públicas (JANNUZZI, 2004).
Sendo assim, como forma de aferir e monitorar a qualidade da educação básica
brasileira, em 2007, foi implementado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB). Esse indicador educacional, tem sido retratado como um parâmetro da
qualidade educacional do país, dividindo opiniões. Em grande medida, tem sido alvo de
intensas críticas, que enfocam sua abrangência, influência no contexto escolar,
responsabilização profissional, entre outras.
Considerando as críticas a que o Ideb tem sido objeto, buscou-se entender como os
pesquisadores, na área da educação, compreendem esse índice e que concepção de
qualidade da educação escolar consideram que tem estimulado nas escolas. Com isto,
o presente trabalho objetivou descrever e interpretar a concepção de qualidade que está
sendo difundida, sobre o Ideb, a partir das produções científicas publicadas em
periódicos nacionais, no período de 2009 a 2015, nas plataformas digitais sciELO e
Capes. Visto que o Ideb foi criado em 2007, o período da pesquisa corresponde às datas
de publicações dos artigos.

Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de cunho teórico, que
utiliza como procedimentos a análise bibliográfica e documental. Sendo assim, foram
pesquisadas produções científicas divulgadas em periódicos nacionais que discutiam
tanto a qualidade educacional como o Ideb, disponíveis nas plataformas digitais sciELO
e Capes. Para isso, foram realizadas buscas nessas plataformas usando as palavras-
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chave: qualidade, Ideb, avaliação externa. Dessa busca, na plataforma sciELO,
retornaram 21 artigos científicos e, na Capes, 26 artigos revisados por pares.
Após essa etapa de levantamento inicial dos possíveis trabalhos a serem analisados,
foram lidos o resumo, a introdução e a conclusão dos artigos para verificar quais se
encaixavam na exigência da pesquisa, de discutir a qualidade educacional relacionada
ao Ideb. Assim, após a seleção e leitura na íntegra dos textos, constatou-se que o corpus
da pesquisa foi composto por onze artigos agrupados em 3 eixos: 1) fatores que
compõem a qualidade educacional; 2) uso dos resultados do Ideb; 3) Ideb e
accountability.
Sendo assim, o artigo está organizado em quatro partes. Na primeira, discute-se o
contexto histórico que influenciou a educacional brasileira da década de 1990, tendo em
vista compreender as bases de construção de um referencial de qualidade educacional
pautada em avaliações externas e índices sociais. Na segunda parte, refletiu-se acerca
da qualidade educacional como polissêmica e marcada por distintas concepções. No
terceiro item, apresenta-se o ideb como parte das políticas educacionais dos anos 2000.
Por fim, analisa-se os trabalhos que discutem tanto a qualidade educacional quanto o
Ideb tendo em vista descrever e interpretar a posição que os pesquisadores da área da
educação tem acerca da concepção de qualidade.

Resultados e Discussões

A criação do Ideb tem influenciado, em grande medida, o cotidiano das escolas sendo
considerado, no âmbito da política educacional, um retrato da qualidade educacional do
país. Em função disso, muitos pesquisadores têm se debruçado para compreender suas
consequências no contexto escolar, sua capacidade de medir a qualidade educacional
bem como a concepção de qualidade que difunde.
Neste item, analisou-se produções científicas publicadas em periódicos nacionais.
Durante a análise, percebeu-se semelhanças entre os trabalhos bem como
particularidades, com base nas quais se agrupou os trabalhos em três eixos que
enfatizam: 1) os fatores que compõem a qualidade educacional; 2) o uso dos resultados
do Ideb para melhoria de desempenhos institucionais e estudantis; e 3) o Ideb como
expressão das políticas de accountability. Considera-se que os eixos não são
excludentes entre si e que um mesmo artigo pode abordar mais de um desses eixos, de
modo que se buscou agrupá-los pelas características predominantes, conforme se
discute a seguir.
1 Fatores que compõem a qualidade educacional
A qualidade educacional, como foi visto, é composta por várias dimensões que
compreendem tanto fatores extra-escolares, como o nível socioeconômico dos alunos,
quanto intra-escolares, a exemplo das condições de infraestrutura da escola, a formação
inicial e continuada dos professores, a gestão escolar, entre outros. Uma vez que o Ideb,
somente, reúne informações acerca do desempenho e do rendimento escolar, neste
eixo de discussão, foram agrupados cinco trabalhos que analisam a qualidade proposta
pelo Ideb considerando, como fatores predominantes, as dimensões da qualidade
educacional.
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Chirinéa e Brandão (2015) se propõem a discutir a qualidade da educação básica
brasileira, legitimada pelas avaliações externas e os resultados divulgados pelo Ideb.
Fazem uma análise dos fatores que influenciaram os modelos de avaliação externas no
Brasil como as influências neoliberais, da reforma do Estado em 1990 e o modelo
gerencial de administração do aparelho público, entre outros aspectos abordados.
Também discutem o Saeb e as mudanças das provas que compõem esse sistema, que
incidem na composição do Ideb.
Em decorrência do contexto em que o Ideb se origina, os autores defendem que, apesar
de se caracterizar como propositor de políticas públicas para melhoria da qualidade da
educação, pela valorização que confere aos dados estatísticos esse índice promove
uma espécie de quase-mercado educacional. Isso se expressa pelo estímulo à criação
de rankings, pela bonificação vinculada à produtividade educacional e ao mérito e,
consequentemente, pela concorrência entre as escolas.
Chirinéa e Brandão (2015) ainda consideram que devido à complexidade do processo
educativo, a qualidade da educação não pode ser mensurada somente por meio de
teste padronizados. Afirmam que essas “[...] medidas tornam a perspectiva da qualidade
educacional limitada, por não considerar outros fatores além do desempenho estudantil.
Possuem, portanto, um caráter reducionista” (CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015, p.479).
O trabalho demonstra que o Ideb abrange poucos aspectos da qualidade educacional e
sobrevaloriza dados estatísticos, tornando-se insuficiente para uma análise da
qualidade educacional, no entanto, consiste em importante ferramenta de promoção do
mercado educacional, impulsionando a concorrência dos sujeitos que devem
responsabilizar-se pela melhoria dos resultados.
Essa concepção é compartilhada por Almeida, Dalben e Freitas (2013, p. 1153) que se
propõe a “[...] problematizar o conceito de eficácia escolar e contribuir com o debate
acerca da avaliação educacional a partir da discussão da utilização do Ideb como
instrumento capaz de aferir a qualidade educacional.” Sendo assim, discutem a
configuração do Ideb, os dados utilizados para gerar o índice e o conceito de qualidade
educação desse indicador social. Os autores ainda alertam acerca da forma como o
Ideb é divulgado para a população, pois a escola é vista como única responsável pelo
desempenho dos alunos sem considerar a relação existente entre as políticas públicas,
a rede de ensino e seu entorno social.
É defendido que muitos fatores interferem no processo de ensino-aprendizagem e que
apenas um indicador não afere a eficácia desse processo. Devem ser incluídas,
portanto, mais variáveis na sua composição para que retrate melhor a realidade, visto
que a qualidade da educação não pode ser aferida de forma desconectada das
condições em que se produz. Em complemento à avaliação externa, sugere-se que as
escolas avaliem seu próprio desempenho, refletir sobre o trabalho desenvolvido por ela
própria.
Nesse sentido, Chirinéa e Barreiro (2009, p. 1) refletem “[...] sobre o olhar dado à
qualidade, quando esta se refere a interpretação de índices e aprofundar as discussões
sobre o real sentido da qualificação de escolas e sistemas de ensino.” Desta forma, foi
discutida a perspectiva quantitativista em que se deu a expansão da rede de ensino
brasileira, na segunda metade do século XX, aumentando o número de vagas, porém
sem investimentos suficientes para manter a qualidade do ensino. Os baixos resultados
das avaliações de qualidade retratam, por conseguinte, essas transformações históricas

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

255

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

introduzidas nos sistemas de ensino, entre outros aspectos (CHIRINÉA; BARREIRO,
2009). A apontam ainda que, muitas vezes, no contexto das políticas educacionais, a
qualidade é relacionada ao desenvolvimento econômico do país, às demandas do
mercado, em detrimento da consolidação do direito da população de ter uma educação
de qualidade. Neste sentido, as avaliações tornam-se instrumentos de medida e controle
dos sistemas educativos, ao qual se adequa a elaboração de índices educacionais como
o Ideb.
Dessa forma, a qualidade educacional perde o referencial de desenvolvimento humano
para atrelar-se às demandas econômicas hegemônicas no atual contexto social. Nessa
perspectiva, a expansão das escolas e dos sistemas escolares sem os investimentos
adequados, assume uma concepção minimalista de qualidade, definida por padrões
econômicos, de forma que os maus resultados apresentados pelas escolas e sistemas
do país, em grande medida, retratam a situação de precariedade de investimentos a
que a educação tem sido submetida historicamente.
Nesse sentido, Alves e Soares (2013a) se propõem também a refletir acerca das
variáveis que compõem o processo de ensino-aprendizagem considerando que as que
compõem o Ideb (desempenho e rendimento) são insuficientes para aferição da
qualidade educacional. Sendo assim, analisam o Ideb de escolas públicas considerando
o perfil dos alunos e as características do estabelecimento de ensino. Para o cálculo, as
autoras consideram importantes as seguintes variáveis: nível socioeconômico da
escola; proporção de alunos por cor e gênero; infraestrutura da escola; tamanho e
complexidade da escola.
A pesquisa mostrou que as escolas que atendem alunos de menor nível socioeconômico
assim como as escolas que não tem uma boa infraestrutura, como esperado, possuem
piores resultados e mais dificuldades em elevar seus índices. Por fim, os autores
afirmam a importância de políticas para superar essas limitações e que estas condições
não podem ser ignoradas na análise do ideb (ALVES; SOARES, 2013a).
Também considerando a multidimensionalidade da qualidade educacional, o artigo de
Soares e Alves (2013b, p. 492) objetivou “[...] identificar escolas públicas e municípios
que contribuem para elevar significativamente os resultados de seus alunos.” Dessa
forma, compararam os efeitos das escolas e municípios com o ideb e os gastos
municipais por alunos, utilizando dados da Prova Brasil dos anos de 2005, 2007, 2009
e 2011. Os autores debatem os riscos de ter o Ideb como única medida para mensurar
a qualidade do sistema educacional, pois constatam que o nível socioeconômico, o
gênero, a cor e o custo por aluno interferem na qualidade da educação, de modo que
essas variáveis deveriam ser consideradas na proposição de um índice educacional.
De modo geral, os autores, nesta categoria, não se contrapõem à aferição das escolas
por meio de avaliações externas tampouco com relação à existência de um indicador
social, no entanto, alertam que fatores externos à escola e as condições em que o
processo educativo desenvolve-se interferem, sobremaneira, nos resultados obtidos.
Esses fatores, por conseguinte, precisariam incidir na composição dos indicadores
educacionais.
Apesar dos autores, denunciarem as limitações do Ideb e das informações provenientes
das avaliações externas às escolas para aferir a qualidade educacional, não negam que
podem se constituir em referenciais que devem ser apropriados e analisados pelas
instituições tendo em vista apontar direções para a melhoria do trabalho educativo.
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Almeida, Dalben e Freitas (2013), alertaram quanto a necessidade de analisar os
resultados das avaliações externas e deles serem discutidos no interior das instituições.
Apenas Almeida, Dalben e Freitas (2013), no entanto, analisam a necessidade desses
resultados serem referendados por meio de processos de autoavaliação que colaborem
tanto para a compreensão dos resultados obtidos, quanto para apontar direções em que
devem incidir a melhoria da qualidade educacional. No próximo item, discute-se outros
trabalhos que enfocam os usos do Ideb no interior das instituições e sistemas.
2 Uso dos resultados do Ideb
Considerando que o Ideb é compreendido, no âmbito das políticas, como referencial de
qualidade educacional, a análise dos seus resultados têm crescido nas escolas,
supostamente, na perspectiva de superar possíveis limitações. Os trabalhos agrupados
neste eixo, discutem como as instituições têm feito uso desse indicador para
incrementar resultados educacionais.
Nesse sentido, Machado, Alavarse e Oliveira (2015) estudaram os resultados da Prova
Brasil, obtidos por alunos dos anos finais do ensino fundamental, da Rede Municipal de
Ensino de São Paulo, visando analisar possíveis contornos da qualidade do ensino dos
anos finais. No estudo, os pesquisadores admitem que a qualidade educacional é um
fenômeno complexo, composto por muitas variáveis intraescolares e extraescolares, no
entanto, defendem a importância das provas padronizadas na sua aferição. Consideram
que a “[...] obtenção de indicadores das proficiências dos alunos revela parâmetros para
analisar a aprendizagem, permite o aprofundamento do diagnóstico da situação da
educação brasileira[...]” (MACHADO; ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015, p. 339-340).
Os autores afirmam que apesar de suas limitações, o Ideb possibilita que gestores e
professores reflitam sobre o trabalho pedagógico da escola, colaborando na elaboração
de metas e estratégias para superar limites do processo educativo. Não se trata,
portanto, de desprezar as avaliações externas e índices sociais, mas, enxergando seus
limites, utilizar seus dados para ressaltar potencialidades de melhoria da instituição
escolar.
Nesse particular, o artigo de Mesquita (2012) analisa os impactos da divulgação dos
resultados do Ideb no cotidiano de uma escola pública, situada na Baixada Fluminense,
Rio de Janeiro, bem como as ações empreendidas na instituição para melhoria de seus
resultados no Ideb. A autora contextualiza as avaliação educacionais do país, como
parte das políticas de gestão educacional dos anos de 1990, que implementou o
gerencialismo nas escolas, tendo como um de seus eixos as avaliações de sistemas na
aferição da qualidade educacional.
Relata que a escola campo de pesquisa sentiu-se fortemente impactada pela divulgação
dos baixos índices educacionais obtidos, pois assumiram total responsabilidade por
eles. Nesse sentido, a gestão escolar definiu estratégias de melhoria de resultados,
propondo-se a preparar estudantes para participar das avaliações externas e motivar
tanto alunos quanto os professores para esse fim. Mesquita (2012, p. 598) considera
que a qualidade da educação se constrói por meio de políticas que “[...] articulem gestão
e organização escolar com formação inicial e continuada para professores,
reestruturação curricular e incentivo ao processo de participação”, além de que a
avaliação deve ser instrumento pedagógico de luta contra desigualdades sociais.
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A autora afirma que as mudanças implementadas pelos sujeitos escolares não
representaram redução curricular, tampouco as avaliações desenvolvidas em sala de
aula pelos professores deixaram de subsidiar o processo de aprendizagem dos
estudantes. Nessa perspectiva, os resultados das avaliações externas tornaram-se um
parâmetro a mais para compreender o trabalho educativo da escola e propor ações e
estratégias (MESQUITA, 2012).
Apesar do Ideb não abranger grande parte dos aspectos que constituem a qualidade
educacional, forneceu determinado parâmetro para que a escola analisasse as próprias
ações e traçasse estratégias com vistas à mudança de resultados. A escola pesquisada
implementou melhorias na organização do processo pedagógico e na participação dos
sujeitos nas avaliações que interferiram nos resultados e no incremento do índice
escolar.
Em grande medida, as condições em que o trabalho educativo foi realizado não se
alteraram, significativamente, de modo que não são necessárias profundas alterações
na qualidade do trabalho escolar para que o Ideb se eleve, ou seja melhores resultados
no Ideb não significa, necessariamente, uma boa qualidade na educação. Nesse
sentido, Soares e Xavier (2013) demonstram que pelo fato do cálculo do Ideb tratar-se
de uma média, possibilita determinadas compensações que influenciam os resultados,
como o fato de que o aumento do desempenho dos melhores estudantes compensar o
daqueles que têm mais dificuldades.
Ademais, os autores demonstram que a focalização do trabalho educativo em
estudantes medianos, a ênfase no componente curricular com maior propensão à
melhoria de resultados, entre outros aspectos, também podem incrementar resultados,
sem que, de fato, se constitua em melhoria de qualidade educacional para todos. Assim,
o treinamento para realização de avaliações, a conscientização acerca da importância
da participação nos processos avaliativos, compensações no direcionamento do
processo educativo em relação ao público, entre outras ações, podem alterar resultados,
sem, propriamente, refletir profundas mudanças no processo educativo.
Além disso, pela própria complexidade do processo educativo torna-se difícil analisar os
fatores que interferem nos resultados obtidos. Nesse sentido, visando a compreender
os efeitos dos resultados do Ideb nas instituições de ensino, Nardi, Schneider e Rios
(2014) analisaram ações e estratégias implementadas de modo recorrente nas escolas
com o propósito de melhorar a qualidade educacional. A pesquisa foi desenvolvida com
escolas da Zona Oeste de Santa Catarina, utilizando resultados do Ideb alcançados
pelas escolas a cada ano.
Os autores defendem que a concepção de qualidade educacional difundida pelo Ideb
está pautada em critérios quantitativos e que as políticas educacionais recentes,
juntamente com as provas estandardizadas, requerem das escolas adequação a
padrões externos (NARDI; SCHNEIDER; RIOS, 2014). A pesquisa demonstra que,
apesar das escolas traçarem estratégias para enfrentamento das dificuldades, não há
correspondência regular entre as ações desenvolvidas e a melhoria dos índices, logo,
identifica-se a necessidade de analisar mais precisamente os impactos dos resultados
do Ideb nas escolas (NARDI;SCHNEIDER; RIOS, 2014).
Os trabalhos agrupados nesse item, analisam os usos que as instituições têm realizado
do Ideb. Os autores, nesta categoria, concordam que esse indicador educacional pode
se constituir em um instrumento de reflexão acerca do processo educativo e direcionar
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melhorias no trabalho escolar. Uma vez que a realidade educacional é complexa e que
diversos fatores colaboram para compor um referencial de qualidade educacional, é
difícil correlacionar alterações do Ideb com mudanças de fatores internos e externos à
escola que interferem nos resultados obtidos.
Assim, o Ideb pode ser considerado um referencial de qualidade, pode ser utilizado para
analisar o trabalho escolar e apontar caminhos, mas expressa uma concepção de
qualidade gerencial, pautada em dados numéricos que não expressa a complexidade
da realidade que pretende retratar. Por isso, não pode ser visto como o único retrato da
escola, nem ser utilizado para hierarquizar os sujeitos e as instituições conforme
resultados. No item a seguir, aborda-se trabalhos que analisam o Ideb na perspectiva
das políticas de accountability.
3 Accountability e Ideb
A accountability constitui-se em um mecanismo que conjuga sistemas de avaliação,
prestação de contas e responsabilização por resultados (AFONSO, 2012). Nas últimas
três décadas, a perspectiva de accountability economicista vem ganhando espaço nas
políticas educacionais, de modo que o número de trabalhos que discutem esse
mecanismo vem aumentando. Logo, neste eixo, agrupamos artigos que o discutem
associado ao Ideb como indicador de qualidade educacional.
Schneider e Nardi (2014) analisam o Ideb enquanto medida para aferir o desempenho
escolar e verificam quais variáveis da accountability se relacionam com esse índice.
Discutem a composição da accountability em três dimensões, prestação de contas,
avaliação e responsabilização, e o Ideb como mecanismo de accountability a favor da
qualidade educacional.
Os autores afirmam a importância do Ideb em gerar dados sobre o processo de ensinoaprendizagem, que podem potencializar a produção de políticas públicas com vistas à
melhoria da qualidade educacional (SCHNEIDER; NARDI, 2014). Alertam, contudo, que
os indicadores que compõem o índice são insuficiente para aferir a qualidade da
educação, pois são muitas as variáveis que integram esse processo desconsideradas
no cálculo do Ideb. Por isso, criticam a maneira como os resultados são divulgados,
fomentando um ranking das escolas e estimulando a competitividade entre elas.
Voss e Garcia (2014, p.391), por sua vez, analisam ”[...] os efeitos de
autorresponsabilização na conduta docente do discurso da qualidade da educação
alicerçado na elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) [...]”.
Para isso, entrevistaram seis professoras que participaram do processo de formulação
da política no contexto municipal no Estado do Rio Grande do Sul.
No estudo, as autoras afirmam que o Ideb busca ajustar a educação às lógicas de
qualidade empresarial, pautadas na produtividade e competitividade. Disso decorre a
necessidade de controlar resultados do ensino e vigiar as escolas e seus profissionais
para que as metas impostas pelo governo sejam atendidas. Nesse sentido, a pesquisa
concluiu que as professoras entrevistadas atribuem legitimidade às políticas de
avaliação e aos resultados do Ideb, julgando-se culpadas quando a instituição obtém
baixos índices assim como responsáveis pelo avanço dos resultados.
Nessa categoria, os trabalhos analisados compreendem o Ideb como um instrumento
de accountability atrelado a lógica conservadora neoliberal que estimula a

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

259

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

competitividade entre as escolas por meio da definição de rankings, que
responsabilizam professores e gestores pelos resultados. Entende-se que esses
resultados retratam fatores históricos, responsabilidades não compartilhadas por
instâncias diversas, refletindo, ainda, em grande medida, as relações sociais
excludentes do país. Apesar do Ideb refletir em seus resultados uma série de fatores,
esse índice tem se prestado à responsabilização dos profissionais que se sentem
pressionados e culpados quando a instituição obtém os desempenhos esperados.

Conclusão

O Ideb constitui-se em um referencial das políticas de accountability instituídas no Brasil
no contexto das reformas educacionais implementadas após a década de 1990. Em
particular, soma-se a uma série de políticas que se embasam na Teoria do Capital
Humano, revisitada nos anos 2000, que atrela a educação ao desenvolvimento
econômico.
Esse indicador educacional, proposto com o objetivo de retratar a qualidade da
educação do país, funda-se nas políticas neoliberais e gerenciais vivenciadas no país,
desde a década de 1990. Conforme esses parâmetros, difunde um referencial de
qualidade educacional pautada em uma racionalidade economicista que preza pela
produtividade, eficiência e eficácia, desconsiderando, em grande medida, as condições
em que os resultados são produzidos.
A análise da literatura acerca do Ideb, tomou como referencial artigos publicados em
periódicos nacionais, que demonstram uma série de críticas realizadas pelos
pesquisadores da área a esse indicador. A maior parte dos artigos discute os múltiplos
fatores que deveriam ser analisados para se aferir a qualidade educacional, entre os
quais se destacam o nível socioeconômico dos alunos e do município em que se
encontra a escola; a infraestrutura escolar; bem como relações de gênero e raciais, que
impactam, sobremaneira, no desempenho escolar.
Ao utilizar somente dados provenientes de avaliações externas nacionais e do
rendimento escolar, os autores denunciam que o Ideb é incapaz de abarcar a
complexidade do fenômeno que se propõe a retratar. Sendo assim, esse índice se
presta à responsabilização dos gestores locais e dos professores por resultados,
desconsiderando as condições em que são produzidos e expressando uma estratégia
perversa de premiação de um suposto mérito e de criação de rankings.
Embora essa estratégia política de responsabilização profissional esteja alcançando
sucesso, pela complexidade do processo que se propõe a medir, as alterações desse
índice não revelam a natureza da qualidade do trabalho desenvolvido. Em se tratando
de uma média aritmética, é possível alterar resultados não alterando questões fundantes
à construção de um referencial de educação em uma perspectiva socialmente
referenciada.
Apesar disso, os autores não o descartam como um referencial do trabalho realizado
pelas escolas, visto que fornece informações que podem subsidiar a definição de
estratégias para o enfrentamento de dificuldades. Um dos trabalhos analisados propõe
que os resultados desse índice integre a reflexão dos profissionais, referendando
processo de autoavaliação institucional.
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TÍTULO: Acervos e fontes sobre o ensino profissional no Rio Grande do Norte (19081957)
Resumo
O presente artigo tem como objetivo central apresentar e discutir acervos e fontes
desenvolver sobre o intelectual norte-riograndense Nestor dos Santos Lima e sua
atuação educacional no período da Primeira República, principalmente entre os anos
1910 a 1930, pois é nesse recorte temporal da maioria registros de sua atuação e
publicações sobre educação do Rio Grande do Norte. Selecionamos para análise as
Mensagens dos Governadores do Rio Grande do Norte disponíveis para consulta no
Center for Research Libraries (CRL) e a Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca
Nacional. Constatamos, que em grande parte, as mensagens ressaltam a excelência na
qual o referido professor desempenhava suas funções, seja enquanto diretor/professor
da Escola Normal, diretor do Departamento de Educação ou representante do governo
em outros Estados. A competência de Nestor dos Santos Lima sempre foi reconhecida
e exaltada. Além disso, reforçamos a premissa de que os acervos disponíveis nos
repositórios digitais têm se apresentado como opções importantes para a realização das
pesquisas.
Palavras-chave: História da Educação. Acervos. Fontes. Nestor Lima.
TITLE: Nestor dos Santos Lima and Potiguar education in the First Republic: collections
and sources
Abstract
The present article has as its main objective to present and discuss collections and
sources to develop about the north-brazilian intellectual Nestor dos Santos Lima and his
educational performance in the period of the First Republic, especially from 1910 to
1930, since it is in this time frame of most records. of his performance and publications
on education of Rio Grande do Norte. We selected for analysis the Messages of the
Governors of Rio Grande do Norte available for consultation at the Center for Research
Libraries (CRL) and the Brazilian Digital Library of the National Library. We find that, to
a large extent, the messages underscore the excellence in which that teacher performed
his duties, whether as principal / teacher of the Normal School, director of the
Department of Education, or government representative in other states. Nestor dos
Santos Lima's competence has always been recognized and exalted. In addition, we
reinforce the premise that collections available in digital repositories have been
presented as important options for conducting research.
Keywords: History of Education. Collections Sources. Nestor Lima.
Introdução
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O intelectual potiguar, Nestor dos Santos Lima, nasceu em Assú/RN em 01 de agosto
de 1887. Cursou bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito
do Recife. Além de advogado foi historiador e professor. Ao longo de sua vida exerceu
vários cargos públicos. Foi professor da Escola Normal de Natal, sendo diretor desta
instituição entre 1911 e 1923. Foi Diretor do Departamento de Educação do Estado do
RN entre 1924 e 1929; Secretário Geral do Estado em 1930; presidiu o Conselho
Penitenciário de 1933 a 1959; exerceu a função de Procurador Geral do Estado em
1943; presidiu o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte a partir de 1910,
ficando 32 anos neste cargo. O intelectual também desempenhou outros inúmeros
cargos públicos, falecendo em Natal/RN no dia 26 de fevereiro do ano de 1959.
Pelo exposto, ressaltamos a relevância do intelectual Nestor dos Santos Lima à
educação potiguar. Assim, o presente artigo tem como objetivo central apresentar e
discutir acervos e fontes sobre o intelectual norte-riograndense Nestor dos Santos Lima
e sua atuação educacional no período da Primeira República, principalmente entre os
anos 1910 a 1930, pois é nesse recorte temporal da maioria registros de sua atuação e
publicações sobre educação do Rio Grande do Norte. Esse foi período caracterizado
por reformas que buscavam ampliar a oportunidade educacional e o movimento
escolanovista no Brasil. Simpatizante desses novos projetos, Nestor Lima, trouxe
mudanças significativas nas práticas educacionais de sua época.
Esta proposta de investigação decorre de inquietações acerca da produção e das
sociabilidades de Nestor Lima no âmbito educacional, principalmente. Assim, nos
questionamos quais os acervos e fontes passíveis de investigação sobre este intelectual
potiguar e suas ações educacionais?

Metodologia

Utilizamos os seguintes referenciais teóricos: Aróstegui (2006) tecendo discussões
sobre a pesquisa histórica e Ragazzini (2001) trazendo considerações sobre algo
fundante para História, as fontes.
O primeiro passo desta pesquisa foi iniciada no contexto da produção do texto
“Centenário da Lei de 15 de outubro de 1827: um lugar de memória” publicado em 2018
na revista. Research, Society and Development.(CARLOS, PESSOA, MEDEIROS
NETA, 2018). atentando principalmente à análise da obra “Um século de Ensino
Primário”, de 1927. (LIMA, 1927).
Em seguida, escolhemos as Mensagens dos Governadores, notadamente a dos
governadores do Rio Grande do Norte, que estão disponíveis em um repositório que
tem sede em Chicago e Illinois, The Center for Research Libraries (CRL), o qual é um
consórcio internacional de universidades, faculdades e bibliotecas independentes de
pesquisa com o objetivo de preservar e disponibilizar aos estudiosos uma variedade de
materiais de fontes primárias raras e incomuns de todas as regiões do mundo.
Ao abrir a página de busca do site, pesquisamos pelos termos “Nestor Lima”, “Nestor
dos Santos Lima” e “Nestor S. Lima”, para efeito de confirmação, já que os resultados
foram diferentes nos termos pesquisados. Nossa opção diante das revistas direcionadas
na busca, foi “Provincial Presidential Reports: Rio Grande do Norte” em que estava
presente as mensagens dos governadores do Rio grande do Norte, categorizada por
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ano. Após coletadas foram organizadas em um documento do Google Drive, de modo
que ficassem categorizadas por anos, e contivessem, página e título da notícia.
Essas fontes, então, passaram a ser revisitadas para pensarmos em encaminhamentos
de novas pesquisas sobre o intelectual Nestor Lima, até porque como afirma Aróstegui
(2006, p. 410):
A pesquisa histórica surge de “achados” – de novas fontes, de novas conexões entre as
coisas, de comparações – ou surge de insatisfações com os acontecimentos existentes,
insatisfações que, por sua vez, são provocadas pelo surgimento de novos pontos de
vista, de novas “teorias”, ou de novas curiosidades sociais.
Já era sabido que Nestor Lima era um homem de muito prestígio social, mas somente
analisando o discurso dos governadores, podemos ter evidência de sua relação com os
políticos e as possíveis influências dessas relações nas ocupações dos cargos durante
sua vida.
Outro acervo pesquisado foi o da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Brasil.
A Hemeroteca faz parte da Fundação Biblioteca Nacional e, em conjunto com a
Biblioteca Nacional Digital, tem como objetivos principais a preservação da memória
cultural brasileira e proporcionar o amplo acesso ao acervo existente.
Seu acervo é composto por jornais, revistas, anuários, boletins e publicações seriadas.
Incluem os primeiros jornais criados no Brasil, publicações raras do século XIX, jornais
extintos que circularam no século XX e periódicos de instituições científicas.
A consulta é possibilitada a partir de três filtros: a) por periódico, que envolvem jornais,
revistas e outros documentos como mensagens governamentais; b) por período, em
intervalos de dez anos iniciando em 1740 a 1749 com o “Folheto de Lisboa: entre Douro
e Minho” de 1741 de Lisboa, Portugal até o ano atual; e c) por local, que além de todos
os estados brasileiros, aponta que o acervo contém documentos pontuais publicados
em outros países Paraguai, Argentina, México, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e
França. (FIGURA 01).
Os períodos pesquisados foram respectivamente 1900 a 1909, 1910 a 1919 e 1920 a
1929. Ao inserir o período desejado, o portal já indica a quantidade de locais e de
periódicos que se inserem no recorte (FIGURA 02).
Assim, inserimos na janela de busca textual o nome do intelectual de modo completo
Nestor dos Santos Lima e com abreviações, Nestor dos S. Lima e Nestor Lima. Dos três
modos foram encontrados números de ocorrências e de jornais distintos, embora, em
alguns casos as ocorrências se repetem, pois o mesmo jornal utilizou formas distintas
para a escrita do nome do intelectual. Na aba posterior, a da escolha do filtro e do termo,
encontramos a lista de jornais daquele período que possui as ocorrências.

Resultados e Discussões

Nestor dos Santos Lima ao longo de sua vida, produziu mais de trinta obras nas áreas
de Educação, História e Direito. Entre essas produções se podem citar: “Lições de
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Metodologia” (1911), “Metodologia do Ensino Primário e Normal” (1913), “Um Século de
Ensino Primário” (1927), “O Celibato Pedagógico” (1928), Jubileu de Ouro do Instituto
Histórico (1952), “Algumas Lendas e Tradições Potiguares” (1953), dentre outras.
Nos anos em que esteve como diretor da Escola Normal de Natal e Diretor do
Departamento de Educação do Estado do RN, Nestor Lima reformou a Instrução Pública
Primária propondo para esse sistema de ensino mudanças nas estruturas físicas das
escolas e em suas metodologias em consonância com os ideais modernistas
republicanos. Conforme afirma Amorim (2010), o intelectual pensava o ensino como
educativo e não instrutivo, dessa forma, Nestor Lima apresentava um método que para
além de dar o saber, também deveria fazer com que o aluno exercitasse suas
faculdades mentais.
Assim sendo, o professor deveria lecionar dentro de um caráter intuitivo, prático e
educativo, constituindo o ensino ministrado por meio de práticas e experimentos. Para
tanto, os mestres do ensino primário deveriam ser preparados para a nova metodologia
de ensino.
Quando retornou a capital potiguar, prestou concurso e ingressou como professor na
Escola Normal de Natal, na qual ministrou as disciplinas de Pedagogia,Pedologia e
Psicologia Infantil.
Podemos considerar que sua inserção nessa instituição representou a porta de entrada
de Nestor Lima no campo educacional do Estado. Além de professor, ele foi também
diretor da Escola Normal de Natal no período de 1911 a 1923. Nesse mesmo período,
foi também diretor do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo. Apenas deixou seu cargo
na instituição para assumir a Diretoria de Instrução Pública e, em seguida, ser nomeado
primeiro Diretor do Departamento de Educação do Estado, função que desempenhou
de 1924 a 1928.
Nestor Lima ocupou diferentes posições políticas e administrativas de relevância no
cenário da educação potiguar, além de atuar junto a instituições culturais e científicas,
entre as quais destacamos o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte do
qual se tornou presidente em 1927 e, posteriormente presidente perpétuo até a sua
morte em 1959 aos 72 anos .
Nessa perspectiva, Menezes (2009, p. 11) considera que o intelectual se coloca ao lado
de educadores como Francisco Pinto de Abreu, autor da Reforma do Ensino (1908),
Henrique Castriciano, idealizador da Liga do Ensino e da Escola Doméstica (1911), e
José Augusto Bezerra de Medeiros, fundador da Liga Contra o Analfabetismo (1916),
reunindo-se a eles como mais um pioneiro na modernização do ensino no quadro dos
educadores potiguares do início do século XX. Nesse contexto, ressaltamos que ele
publicou diversos artigos no Jornal “A República”, órgão oficial do governo republicano
potiguar, e apresentou uma vasta produção intelectual, sendo “autor de quarenta e oito
publicações distribuídas em diferentes áreas, entre artigos de jornal, revistas, livros,
conferências, entrevistas, relatórios e publicações oficiais” conforme aponta Menezes
(2015, p. 122).
No que concerne ao levantamento de fontes sobre Nestor Lima no Center for Research
Libraries (CRL), localizamos doze menções referentes ao intelectual potiguar nas
Mensagens dos Governadores do Rio Grande do Norte. Seis menções referem-se a
atuação de Nestor Lima no Departamento de Educação, duas no ano de 1925 e três em
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1929 na mesma mensagem; outras três ocorrências, nos anos, 1913, 1920 e 1923,
reportam-se ao trabalho do intelectual na direção da Escola Normal de Natal; Em outros
assuntos como Representações, mensagem do ano 1924, Relações com a União e com
os outros Estados, 1927 e auxiliares de governo, 1927, o nome deste pensador foi
mencionado uma vez em cada mensagem.
Em grande parte, as mensagens ressaltam a excelência na qual o referido professor
desempenhava suas funções, seja enquanto diretor/professor da Escola Normal, diretor
do Departamento de Educação ou representante do governo em outros Estado. A
competência de Nestor dos Santos Lima sempre foi reconhecida e exaltada.
Quanto a exploração na Hemeroteca Digital sobre o Nestor Lima, a partir do filtro
utilizado e da busca pelo nome completo do intelectual, o portal aponta, conforme
apresentado, vinte e cinco ocorrências em seis diferentes conjuntos de fontes.
Importante destacar que consta também na Hemeroteca os Relatórios dos Presidentes
dos Estados Brasileiros, neste caso do Rio Grande do Norte, de 1890 a 1930, embora
este conjunto de fontes não se refira propriamente a jornais e revistas.
A partir dos dados encontrados, as menções a Nestor Lima foram identificadas e lidas
no intuito de verificar se se referiam ao intelectual pesquisado. Após descartar as
ocorrências inadequadas ao nosso estudo, elaboramos uma planilha em que constam
os nomes dos periódicos, a data de publicação, a notícia, o número da página e o link
da ocorrência. Esse mapeamento possibilitará diferentes abordagens em pesquisas
sobre o intelectual.
Para exemplificar, apresentamos na tabela a seguir as ocorrências encontradas no
período de 1900 a 1919, ao realizarmos a busca textual a partir do nome completo do
intelectual (TABELA 01).

Conclusão

Este estudo teve como objetivo apresentar e discutir acervos e fontes sobre o intelectual
norte-rio-grandense Nestor dos Santos Lima, assim selecionamos a análise as
Mensagens dos Governadores do Rio Grande do Norte disponíveis para consulta no
Center for Research Libraries (CRL) e a Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca
Nacional.
Ressaltamos que, como uma das principais dificuldades do pesquisador se refere ao
acesso às fontes e, nesse sentido, os acervos disponíveis nos repositórios digitais têm
se apresentado como opções importantes para a realização das pesquisas. Nesses
termos, os resultados desta pesquisa potencializa novas investigações no campo da
história da educação, especialmente no que se refere a intelectual Nestor dos Santos
Lima.
Logo, se pode concluir que este intelectual em sua participação efetiva na organização
do ensino primário do RN vislumbra a educação como meio de formação da identidade
nacional, introduzindo, portanto, o Estado em um mundo civilizado e moderno, dentro
dos ideais republicanos.
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Por fim, destacamos que há muitas outras possibilidades de investigação sobre Nestor
Lima em acervos físicos ou digitais, mas este foi o investimento possível até o momento.
Esta pesquisa prosseguirá e, vamos ampliar a exploração de acervos e fontes sobre o
autor.
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TÍTULO: ENSINO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL BILÍNGUE
PARA SURDOS: CONCEITOS ESTATÍSTICOS
Resumo
A apropriação da Matemática é um desafio na Educação Básica Brasileira. E se em um
aspecto geral os alunos estão indo mal, os alunos surdos sofrem uma maior baixa nesse
quesito. Dessa forma é necessário que o processo se torne mais inclusivo e significativo
aos alunos. Essa pesquisa partiu de de uma análise documental e uma investigação de
campo, para repensar o ensino da Matemática e os conceitos estatísticos, tendo as
fases do ciclo investigativo Problema, Planejamento, Dados, Análise e Conclusão como
método para formação, intervenção e desenvolvimento da prática docente a fim de se
discutir e refletir o letramento estatístico na própria escola.

Palavras-chave: MATEMÁTICA. LETRAMENTO ESTATÍSTICO. SURDEZ.
TITLE: Teaching Mathematics in the Bilingual Education Context for Deaf People:
Statistical Concepts
Abstract
The appropriation of mathematics is a challenge in Brazilian Basic Education. And if
overall students are doing poorly, deaf students suffer a higher drop in this regard. Thus
it is necessary that the process becomes more inclusive and meaningful to the students.
This research started from a documental analysis and a field investigation, to rethink the
teaching of Mathematics and the statistical concepts, having the phases of the
investigative cycle Problem, Planning, Data, Analysis and Conclusion as method for
formation, intervention and development of the practice. teacher in order to discuss and
reflect the statistical literacy in the school itself.

Keywords: MATHEMATICS. STATISTICAL LETTERING. DEAFNESS.
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O aprendizado da Matemática no Ensino Fundamental tem sido assunto recorrente nas
últimas duas décadas, no cenário educacional brasileiro. Os aspectos referentes às
habilidades e competências ganharam destaque após publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Matemática (PCNM) do Ensino Fundamental. Esse
documento traz a proposição de romper com a linearidade do currículo, propondo o
estabelecimento de conexões entre a Matemática e outras disciplinas, além da
organização dos conteúdos em quatro blocos que se interligam: Números e Operações,
Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação (BRASIL, 1997).
Pesquisas (NUNES e MORENO, 2002; NUNES, 2004; BORGES, 2006; LEITE, 2007;
SALES, 2008; DORZIAT, 2009; SILVA, 2010) têm demonstrado que os estudantes
surdos têm desempenho mais baixos que os alunos ouvintes. Entretanto, isso não
significa que haja déficit cognitivo, mas que a defasagem pode ter origem na falta de
experiências cotidianas com a Matemática do dia a dia e na maneira como são
ensinados.
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi o de investigar o domínio conceitual de
alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no que tange ao estudo de conceitos
Estatísticos numa perspectiva de desenvolvimento profissional, no contexto educacional
bilíngue para surdos, no âmbito de uma pesquisa qualitativa.
Para alcançar o objetivo, buscamos ampliar a rede de colaboração UniversidadeEscola, ancorados em quatro pontos basilares: o contexto educacional bilíngue para
surdos; o desenvolvimento das competências no campo da didática da matemática; a
criação das condições que o professor precisa ter para tomar decisões favoráveis e
estabelecer o contexto do ensino e o contexto da aprendizagem; e, a construção de
sequências de ensino.
Metodologicamente este plano de trabalho envolveu o bolsista no projeto de pesquisa
Ensino de Matemática no contexto educacional bilíngue para surdos: Investigando
conceitos estatísticos com base na Teoria dos Campos Conceituais, tendo por base os
estudos de Gal (2002) e as fases do ciclo investigativo Problema, Planejamento, Dados,
Análise e Conclusão (PPDAC) de Wild e Pfannkuch (1999). Este projeto teve conexão
com outro plano que investigou a prática docente.
Vale ressaltar que, o referido projeto faz parte da Rede de Pesquisa do Projeto E-Mult,
formada por professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio, pesquisadores,
estudantes de graduação e pós-graduação de três universidades do nordeste do Brasil
(UESC, UFPE, UFC), que no período de 2013 a 2017 construíram estratégias de ensino
para promover a aprendizagem de conceitos inerentes às Estruturas Multiplicativas.
Nesta proposta se junta à equipe pesquisadores do letramento estatístico,
pesquisadores da Universidade de Lisboa, de modo a ampliar e compartilhar as
experiências de pesquisa em âmbito internacional e pesquisadores da UNICAMP,
UFRB, UNEB, UEP, UECE, UFRN e UNINOVE.

Metodologia

A pesquisa compreendeu a análise documental e a investigação em campo. A análise
documental é compreendida como “aquela realizada a partir de documentos,
contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos” (PÁDUA,
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1997, p. 62). Foi utilizada para descrever os conteúdos previstos para a composição do
currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pelas Diretrizes Curriculares
regionais.
Os dados foram coletados a partir da aplicação de um instrumento diagnóstico junto a
professores de Matemática (incluindo a professora do Atendimento Educacional
Especializado – AEE e os intérpretes) e estudantes de uma escola inclusiva do
Município de Natal, de modo a perceber em que nível de elaboração conceitual eles se
encontram. Justifica-se a inclusão da professora do AEE e os intérpretes, pois no
contexto inclusivo esses profissionais participam de todo o processo de ensino e
aprendizagem do alunado surdo.
Sendo assim, no primeiro momento da pesquisa, teve-se a intenção de caracterizar a
prática docente tendo como foco o nível de elaboração conceitual tanto de estudantes
surdos quanto de professores.
A pesquisa aconteceu no contexto da Universidade-Escola, tendo como fundamento a
colaboração, em contexto de pesquisa acadêmica, sendo
produzida por intermédio de interações questionadoras sobre as práticas educativas
que os docentes desenvolvem, tendo o pesquisador o potencial de escolher, em comum
acordo com os docentes, os procedimentos de confronto e de reelaboração destas
práticas no decorrer da organização formal da investigação. (IBIAPINA; BANDEIRA;
ARAUJO, 2016, p. 44).
A etapa seguinte constou de formações para os professores e intérpretes sobre
letramento estatístico na própria escola e de sessões de reflexão e discussão sobre a
prática com os participantes.

Resultados e Discussões

Os resultados da pesquisa nos levam a afirmar que se faz necessário repensar o ensino
da Matemática para estudantes surdos que tem sido baseada em uma mera repetição
de algoritmos.
O corolário dessa afirmação advém dos relatos dos professores acerca do planejamento
das aulas, que não são pensadas para um contexto inclusivo junto a professora do AEE
e dos intérpretes.
No contexto educacional inclusivo a falta de planejamento entre os profissionais
envolvidos na educação de surdos evidencia que os professores precisam ter clareza
de quais conhecimentos os estudantes surdos possuem para que saibam consolidar a
aprendizagem deles, o que significa que eles precisam redimensionar suas aulas, além
de produzir recursos diversificados.
Uma atividade de aprendizagem só se torna significativa quando o estudante lhe atribui
significado e busca, por meio de ações, atingir um objetivo desejável. De acordo com
Pontes (1999), a
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Atividade tem um sentido mais amplo e pode incluir a execução de numerosas tarefas.
Mais importante, a atividade, que pode ser física ou mental (psíquica), diz respeito
essencialmente ao aluno, referindo-se àquilo que ele faz num determinado contexto. A
tarefa representa apenas o objetivo de cada uma das ações em que a atividade se
desdobra e é algo basicamente exterior ao aluno (embora possa ser decidido por ele).
Na verdade, as tarefas são muitas vezes propostas pelo professor. Mas, uma vez
propostas, têm de ser interpretadas pelo aluno e podem dar origem a atividades muito
diversas (ou nenhuma atividade). (apud MENDES, 2001, p. 36).
Sendo assim, ao planejar a aula coletivamente é possível pensar novas situaçõesproblemas, que ao mesmo tempo oferecessem oportunidade de atender as
peculiaridades de aprendizagem do estudante surdo, e, também, que provoquem novos
desafios, novas motivações.
Ainda esperamos com esses resultados produzir materiais (cadernos de estudos,
vídeos e recursos educacionais digitais) e procedimentos (sequências de ensino), sendo
que os materiais e os procedimentos produzidos serão validados na realidade da escola;
além de monografias, dissertações, teses e artigos científicos. Esperamos, também,
contribuir com a cultura da pesquisa na escola, onde os professores assumem com
autonomia o seu desenvolvimento profissional e a universidade produza conhecimento
da, na e para a Educação Básica.

Conclusão

O desenvolvimento dessa pesquisa permitiu fazer algumas considerações acerca do
ensino de Matemática para o estudante surdo no que diz respeito a conceitos
estatísticos e teve como motivação principal investigar o domínio conceitual de
estudantes surdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no que tange ao estudo de
conceitos Estatísticos numa perspectiva de desenvolvimento profissional.
Na literatura voltada para o ensino de Matemática no contexto da surdez, a pesquisa
bibliográfica nos permitiu encontrar diversas pesquisas que discutem as dificuldades
relativas à aprendizagem da Matemática para esse alunado. Considera-se que o ensino
dessa disciplina é o ponto chave desse processo. A realização da presente investigação
permitiu, então, conhecer possibilidades de transformar a perspectiva de planejamento
por parte dos professores.
Outro ponto fundamental relacionado ao ensino de Matemática para estudantes surdos
diz respeito a organização do ensino está de fato vinculada a aprendizagem desse
alunado em um contexto inclusivo, que se considere, não só as peculiaridades
linguísticas, mas, também, as especificidades de um ensino inclusivo que diversifique
estratégias metodológicas que contraponham-se a prática estéril de realização de
exercícios matemáticos sem considerar a troca de aprendizagens e as competências de
cada um.
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TÍTULO: LITERATURA INFANTIL NEGRA - questões de desafio crítico na obra “Pedro
Noite”
Resumo
Este artigo apresenta análises decorrentes do plano de trabalho O Professor e a
Literatura Infantil Negra na sala de aula: questões de desafio crítico - 1ª etapa, vinculado
ao grupo de Pesquisa Ensino e Linguagem (PROPESQ/UFRN). A pesquisa tem
natureza qualitativa e valoriza a interação do pesquisador no campo investigado e o
processo de constituição de dados. A interpretação e a atribuição de significados foi
elaborada a partir de livros de literatura infantil negra do acervo do PNBE. Os livros
selecionados foram abordados mediante roteiro de análise, favorecendo uma leitura
detalhada e avaliativa sobre o objeto investigado, isto é, as questões de desafio crítico
sobre racismo e preconceito étnico-racial na literatura infantil negra. A obra analisada
para o desenvolvimento de questões críticas foi “Pedro Noite”, de autoria de Caio Riter,
livro publicado pela editora Biruta, em 2011. A análise da obra selecionada
fundamentou-se nos estudos sobre literatura infantil negra (AMARILHA e CAMPOS,
2015); personagem (BRAIT, 2017); racismo e preconceito (RIBEIRO, 2006; SANTOS,
1984); questões de desafio crítico (ANGELO, 2014; FREITAS, 2005) e educação
(FREIRE, 2015; CANDAU, 2013). Considerando como categorias axiais à abordagem
da literatura infantil negra os conceitos de raça, etnia, preconceito e racismo, constatase que a obra Pedro Noite (RITER, 2011) provoca a discussão sobre esses conceitos
ao tematizar o processo de identificação vivenciado pelo personagem principal.
Palavras-chave: LITERATURA INFANTIL NEGRA, LITERATURA INFANTIL, PEDRO
NOITE, PNBE
TITLE: BLACK CHILD LITERATURE - questions of critical challenge in the work “Pedro
Noite”
Abstract

The paper presents analyzes resulting from the work plan The Teacher and the Black
Children's Literature in the classroom: critical challenge issues - 1st stage linked to the
Teaching and Language Research group (PROPESQ / UFRN). The research is of
qualitative nature in education that values the interaction of the researcher in the
investigated field and the process of constitution of data of qualitative nature. The
selected work from the PNBE collection for analysis and development of critical issues
was “Pedro Noite”, by Caio Riter, published by Biruta publishing house in 2011. The
analysis of the selected work is based on studies of black children's literature
(AMARILHA AND CAMPOS, 2015); character (BRAIT, 2017); racism and ethnic-racial
prejudice (RIBEIRO, 2006; SANTOS, 1984) issues of critical challenge (ANGELO, 2014;
FREITAS, 2005) and education (FREIRE, 2015; CANDAU, 2013).
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Introdução
Na pesquisa Do aprender ao ensinar a ler literatura e processos mediadores de
professores no ensino fundamental: formar leitores, formando-se (AMARILHA, 2014 –
2018) desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Ensino e Linguagem, em escolas públicas
de Natal (RN), constataram-se fragilidades em discussões propostas por professores
sobre racismo e preconceito étnico-racial, o que sinaliza possível restrição de
conhecimento e/ou de adesão à Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e particulares do país,
desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio (BRASIL, 2003).
Essa constatação desencadeou a pesquisa O Professor e a Literatura Infantil Negra na
sala de aula: estratégias metodológicas de discussão (FREITAS, 2018 – 2022), que
originou o plano trabalho de iniciação científica (UFRN/PROPESq, 2018 – 2019), cujos
resultados parciais são apresentados neste artigo.
O plano de trabalho de iniciação científica objetiva a reflexão sobre questões de desafio
crítico, acerca do racismo e do preconceito étnico-racial, em histórias de literatura infantil
negra. É importante salientar que se utiliza neste estudo “[..] o termo ‘negro’ na mesma
acepção dos Movimentos Negros contemporâneos, os quais reconhecem a
necessidade de ressignificar este termo, de modo a desconstruir a conotação negativa
a ele atribuída ao longo do tempo.” (OLIVEIRA, 2001).
Sobre o desenvolvimento de questões de desafio crítico, entende-se que elas devem
constituir estratégia necessária à reflexão crítica do leitor em interação com o texto
literário, de modo a abordar o preconceito e o racismo étnico-racial. Elege-se o texto
literário em função da compreensão de que a literatura, compreendida como arte da
palavra, provoca no leitor a desautomatização do seu olhar, favorecendo o processo de
emancipação, que ocorre mediante oa experiência estética. (ZILBERMAN, 1989).
Eliane Yunes afirma que,
A leitura - especialmente a interativa, desenvolvida sobre expressões artísticas que
convocam o leitor e facilitam o desenvolvimento do pensamento crítico, - encaminha a
construção do próprio juízo e da própria opinião, favorece o aparecimento do desejo
mobilizado pela comoção, pela sensibilização da inteligência. (YUNES, 2010, p. 55)
Entende-se que a literatura, como expressão artística por meio da palavra, potencializa
a capacidade de alteridade, conduzindo o leitor a fazer escolhas, a julgar e se posicionar
criticamente.
Neste estudo, a reflexão sobre questões de desafio crítico no texto literário é
verticalizada na categoria Personagem de Ficção, ser que carrega consigo atributos das
personalidades, vivências e formas humanas (BRAIT, 2017). Compreende-se que a
personagem de ficção nos ajuda a mergulhar em universos particulares e naqueles que
dizem respeito aos outros.
Para a reflexão sobre questões de desafio crítico expressas pela personagem de ficção,
recorreu-se ao acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE (1997 –
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2018), recentemente substituído pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático
e Literário – PNLD Literário (2019). Esse programa apresenta como uma de suas metas
a seleção e aquisição de livros para constituir o acervo de bibliotecas escolares públicas.
Em função da facilidade de acesso aos livros do acervo do PNBE por professores e
alunos, buscou-se analisar obras disponibilizadas pelo PNBE para constituir o corpus
de dados do presente estudo. Foram selecionadas cinco obras, dentre as quais será
analisada, neste artigo, a obra “Pedro Noite”, de autoria de Caio Riter, publicada pela
editora Biruta, em 2011.
Para a análise da obra referida, recorre-se aos estudos sobre literatura infantil negra
(AMARILHA e CAMPOS, 2015); personagem (BRAIT, 2017); racismo e preconceito
étnico-racial (RIBEIRO, 2006; SANTOS, 1984) questões de desafio crítico (ANGELO,
2014; FREITAS, 2005) e educação (FREIRE, 2015; CANDAU, 2013).

Metodologia
O estudo assume características da pesquisa qualitativa em educação. Essa
abordagem metodológica valoriza a interpretação de fenômenos e a atribuição de
significados em descrições e/ou narrações do que é constituído durante a investigação.
Segundo Ludke e André (2013), é no processo de constituição de dados que novos
conhecimentos emergem.
Neste estudo, a interpretação e a atribuição de significados é elaborada a partir de
materiais já publicados, livros de literatura infantil negra do acervo do PNBE. Enquanto
fonte de dados, os livros serão abordados mediante roteiro de análise (anexo 01) no
sentido de favorecer uma leitura detalhada e avaliativa sobre o objeto de investigação,
isto é, as questões de desafio crítico sobre racismos e preconceito na literatura infantil
negra.
O roteiro de análise dos livros foi elaborado considerando-se as características
predominantes atribuídas ao personagem negro nas narrativas, contemplando: a)
aparência; b) origem familiar e c) espaço social; as ações desenvolvidas pelo
personagem negro durante o enredo das histórias e questões ou assuntos passíveis de
discussão.
•
•
•
•

•
•
•

O estudo envolveu as seguintes etapas:
Estudos teóricos sobre racismo, preconceito, pensamento crítico e personagem
de ficção;
Leitura de livros de literatura infantil negra do a acervo do PNBE;
Seleção de cinco livros que apresentam situações relacionadas ao racismo e
preconceito étnico-racial, seja nos aspectos discursivos e/ou relacionados ao
perfil dos personagens. Nesta etapa, foram selecionados os livros: O presente
de Ossanha (SANTOS 2006); Obax (NEVES, 2010); O casamento da princesa
(SISTO, 2009); Anansi (KALEKI, 2007) e Pedro Noite (RITER, 2011)
Análise das características predominantes atribuídas ao personagem negro nas
narrativas, considerando: a) aparência; b) origem familiar e c) espaço social;
Análise das ações desenvolvidas pelo personagem negro durante o enredo das
histórias;
Reflexão sobre questões ou assuntos passíveis de discussão e posicionamento
crítico do leitor em interação com o texto.
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As etapas supracitadas aconteceram no período de agosto de 2018 a agosto de 2019,
em contextos variados, como os encontros realizados com o grupo de pesquisa (GPEL),
especificamente nos Ateliês do Programa de Pós-Graduação em Educação; o estudo
no grupo das bolsistas de iniciação científica, orientado por um(uma) mestrando(a) ou
doutorando(a), do grupo de pesquisa; além dos estudos individuais e orientações com
a professora-orientadora.
As categorias de análise que fundamentam o estudo, partem dos conceitos axiais
vinculados ao tema: raça, etnia, preconceito e racismo. Segundo Ferreira (2000, p. 578),
raça é “O conjunto de indivíduos cujas características corporais são semelhantes e
transmitidas por hereditariedade, embora possam variar de um indivíduo para o outro.”.
Enquanto o conceito de raça refere-se as características físicas e, em alguns estudos,
características biológicas (SANTOS, 1984), o conceito de etnia relaciona-se às
características de um grupo que podem compartilhar da mesma língua, hábitos, origem,
costumes, religião e cultura.
Preconceito, segundo o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa é “1. ideia
preconcebida. 2. suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos, religiões.”
(FERREIRA, 2000, p.). Consiste em um pré-julgamento, que pode partir de
características físicas do sujeito, orientação sexual, identidade de gênero e etnia. O
racismo, por sua vez,é compreendido como o preconceito mais a ação, isto é, vai além
de uma ideia ou pré-julgamento, envolve também a ação, a atitude de desqualificar o
outro a partir da crença na distinção e superioridade de raças (FERREIRA, 2000). A Lei
federal nº 12.288/2010 do Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 1º, parágrafo único,
define como:
I – Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha
por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de
condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada;
II – Desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição
de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça,
cor, descendência ou origem nacional ou étnica; [...] (PLANALTO, 2003)
Não obstante ao que é postulado na Lei supracitada, acrescentando ainda a Lei n.
7.716/89 que estabelece punições aos crimes resultantes de discriminação ou
preconceito étnico-racial, ainda verificam-se, com frequência, casos que infringem os
direitos preconizados nas duas leis. Santos (1984, p.9) assevera que, "o racismo,
entretanto, não é só uma atitude [...]. O racismo é, também, uma teoria defendida em
livros e salas de aulas com argumentos e teses ‘científicas’. Para brigar contra ele será
preciso, antes, desmontar esses argumentos e teses.". Nesse contexto, as práticas,
especialmente as de natureza pedagógica, revelam a necessidade da (re)discussão
profunda de conceitos relacionados ao tema de que aqui se trata.

Resultados e Discussões
A obra Pedro Noite (2011) é o primeiro livro de narrativa-poética de Caio Riter, escrito
a partir da sensibilidade do autor ao ouvir as histórias de infância do seu amigo “Pedrão”.
Pedro é o personagem principal da narrativa. É sorridente e de pele retinta, cuja beleza
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se compara à beleza escura da noite. Tem cabelo crespo, lábios grandes e um belo
sorriso. Desde pequeno sente que não podia ser o que era: negro. A narrativa se
desenvolve tomada pelos dilemas, pelas angústias e questões do menino sobre sua
identidade, sua cor e sua dor por ser tão diferente das pessoas próximas. O narrador
onisciente conta, em narrativa-poética, a história de Pedro, abordando, já ao iniciar o
texto, as características do personagem :
“Pedro era garoto,
destes que de tudo ria,
menino pintado de noite,
olhos de estrelas,
boca de lua crescente,
canção de pássaro entre os dentes”.
(RITER, 2011, p. 6)
Enquanto personagem negro, Pedro traz à tona características de raça e etnia, a
começar pelos seus lábios, que eram grandes como o seu sorriso, mas que por ordem
do pai Pedro deveria comprimir, afim de que ficassem mais finos. .
“Garoto Pedro era,
que desde o muito pequenino,
o lábio ia apertando
pra ficar no sempre bem fino.
Assim mandava o pai,
assim fazia o menino”
(RITER, 2011, p. 6)
O texto escrito não oferece ao leitor informações sobre o pai de Pedro. No entanto, as
imagens revelam indícios de que se tratava de um homem branco, conforme o retrato
fixado na parede. Destaca-se, não obstante, a preocupação do pai no sentido de fazer
o protagonista esconder suas características físicas, relativa à ordem de apertar os
lábios para deixá-los mais finos. Além deste elemento, outro preponderante é a cor da
pele do personagem, que constitui o próprio nó da história. A cor aparece inicialmente
tematizada através do retrato fixado na parede, em que o menino é representado ao
lado do pai, sem apresentar características de sua negritude, de sua cor de noite. Ele
indaga, com dor e tristeza:
Na parede, um retrato: ele o pai,
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cabelo liso, todo ondulado
a pele nem tão escura,
porém, quando olhava, meio de lado,
o canto do olho é que via,
no reflexo do vidro espelhado,
um Pedro que não era o do desenho.
Era negro. Era noite.
E uma pergunta,
pergunta de dor, triste pergunta,
se fazia no dentro de si:
por que na pintura Pedro não era Pedro?
(RITER, 2011, p. 7)
O menino não compreendia o motivo de sua cor ser diferente em relação ao pai. Porém
a diferença de cor não era representada no quadro, mas no reflexo do vidro espelhado.
É a partir do reflexo que o personagem principia o processo de identificação com sua
cor e raça, pois a imagem refletida era outra. Como afirma Pereira (2011, p. 6) “o espelho
é um instrumento de diálogo consigo mesmo”. Diálogo que problematiza a identidade
do personagem por meio do elemento cor: “por que na pintura Pedro não era Pedro?
Por que era tão quase igual aos outros tantos meninos, noite escura desmaiada?”
(RITER, 2011, p. 7).
As perguntas de Pedro demonstram a atitude comparativa dele em relação aos outros
meninos, aspecto que revela a dependência do olhar do outro para si próprio (PEREIRA,
2011). Destaca-se a influência do outro, do social, na formação das identidades. Na
continuidade da narrativa-poética há outros momentos em que o olhar do outro é motivo
de reflexão sobre a cor para o personagem:
Um dia, dia sei lá quando,
os meninos de olhos verdes perceberam
que Pedro não era igual na cor,
e foram logo apontando,
cada vez que ele passava,
e foram logo dizendo
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que ele sujo, bem sujo, era.
Sujo? Como sujo?
Pedro perguntou dentro do peito,
aquilo não era direito,
banho tomava sim,
e a água que caía em seu cabelo carapinha
saía como vinha, limpa de tão limpinha.
[...] e até falar falavam
que ele era filho é do Juvenal,
um velho, negro, sem dentes,
por quem todos sentiam asco,
pois sempre viam nele o temível velho do saco;
todo curvado, coitado,
que morava num casebre,
bem lá perto do mato.
(RITER, 2011, p. 12-14)
O personagem negro, mesmo como protagonista da história, é colocado em situação de
sujeito inferiorizado por ter a sua cor negra associada à sujeira. Segundo Oliveira (2011,
p.) isso não é inovador na construção de personagens na literatura infanto-juvenil, mas
reforça estereótipos negativos.
Pedro percebe-se negro ao longo da narrativa. Essa percepção de ser negro, vem junto
com o sentimento de não pertencimento e de não aceitação de suas características
pelos outros, os meninos de olhos verdes. Presentificam-se estereótipos sociais
secularmente atribuídos ao negro e que necessitam de problematização: a cor negra
associada à sujeira, pobreza, feiura e demais predicativos atribuídos aos personagens
negros, como afirma Oliveira (2001). Os outros meninos da narrativa são meninos de
olhos verdes e pele clara, que agem de forma preconceituosa e discriminante em
relação a Pedro. A narrativa não especifica se eles são colegas de escola ou moradores
da rua de Pedro. Porém, são evidentes as atitudes racistas por eles reproduzidas e que
constituem questões a serem problematizadas.
Em resposta às provocações dos meninos de olhos verdes, Pedro demonstra
passividade e tristeza. Enquanto chora, pronuncia palavras que lhe parecem estranhas,
como “Ai, òsúpá, ai, òsùpá". O velho Juvenal surge na trama e “traz uma luz” para o
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menino. O velho Juvenal é um personagem estigmatizado pela comunidade: anda
curvado, levando consigo um saco e é um homem de pele negra. Logo associado a um
personagem folclórico e mau: “o velho do saco”. Juvenal é a única identidade negra que
o menino Pedro tem como referência. É ele quem conta para Pedro histórias sobre os
povos da África, sobre o tempo em que os africanos eram livres.
[...] Parou e, diante de tamanha tristeza,
ao menino, histórias foi narrando
de um tempo outro
em que negros livres viviam
num mundo grande de África.
Terra livre, amorasa mãe.
De todos os meninos noturnos.
(RITER, 2011, p. 22)
Conta-lhe, também, da parte triste da história em que muitos povos foram arrancados
de suas terras para serem vendidos como escravos em outros continentes. O
personagem Pedro percebe a importância da resistência na história do povo negro vindo
da África, tão parecidos com ele na dor, na cor e na força. Percebe que eles são seus
ancestrais e se identifica com esse povo:
Pedro compreendeu cada vez
vez cada mais,
ele era a cara de seus pais, de seus avós,
de seus heróicos ancestrais.
Deles é que vinha aquela vontade de cantar,
toda música, música de língua estranha,
língua de negro, lingua africana.
Gbòrín ayé!
(RITER, 2011, p. 26)
Canta e entende seu canto, canta em língua negra. Canto de algum povo africano, que
antes lhe parecia estranho. Assim, Pedro Noite compreende que não queria ser o que
queriam que ele fosse, igual ao retrato em que foi pintado como menino branco. Queria
ser Pedro Noite, ser o que sempre foi e se orgulhar disso.
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Entendeu o tal retrato,
entendeu o que queriam fazer dele.
E disse: basta!
Não era. Não queria.
Ser igual, ser espelho.
Queria era mesmo sorrir.
com a lua aberta nos dentes,
deixar que as estrelas brilhassem
em seus olhos de escuridão.
Queria ser Pedro Noite,
sem medo de qualquer açoite.
(RITER, 2011, p. 27)
Neste momento, Pedro demonstra transcender aos condicionamentos sociais. Assume
posição adversa aos meninos de olhos verdes e pele clara e ao seu próprio pai.
Demonstra indícios de consciência sobre a sua cor e a sua identidade, marcadas na
narrativa-poética pela ancestralidade e a oralidade, ambas representadas por meio do
personagem do Velho Juvenal.

Conclusão

A partir da análise das características atribuídas ao personagem negro (Pedro), bem
como da análise das ações desenvolvidas por este personagem durante o enredo da
história, é possível relacionar questões que podem constituir desafios críticos à
interação do leitor com o texto:
(1) Qual a importância de Pedro reconhecer-se negro?
(2) Há justificativas para as ações praticadas pelos meninos de pele clara e olhos verdes
em relação a Pedro e ao velho Juvenal?
(3) Como devemos nos posicionar em situações em que a aparência e a condição social
são usadas como forma de preconceito e discriminação ao negro?
(4) Qual o significado do conhecimento das culturas de matrizes africanas no processo
de construção da identidade do personagem Pedro?
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Conforme o repertório de leitura do leitor, outras questões podem emergir como espaço
de discutibilidade acerca do texto analisado.
Considerando como categorias axiais à abordagem da literatura infantil negra os
conceitos de raça, etnia, preconceito e racismo, constata-se que a obra Pedro Noite
(RITER, 2011) provoca a discussão sobre esses conceitos ao tematizar o processo de
identificação vivenciado pelo personagem principal.
Postula-se que as questões apresentadas favorecem o pensamento crítico, haja vista
que provocam a reflexão e expressão de significados, justificativas e posicionamentos
em relação à narrativa ficcional e a realidade. É pela consciência de que o respeito às
diferenças ainda não se constitui prática efetiva na contemporaneidade que defende-se
a leitura cuidadosa e reflexiva da obra analisada. Ter a experiência de ler literatura e
problematizar tais questões constitui ação relevante à formação humana.
Como trabalhar as questões relacionadas de forma a contribuir para a desconstrução
do racismo e do preconceito étnico-racial? Quais estratégias adotar ao abordar questões
semelhantes presentes em outras obras de literatura infantil negra? Essas são
demandas para a continuidade do estudo, sendo este trabalho a apresentação de
resultados parciais sobre o tema em tela.
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TÍTULO: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: pontos e contrapontos de uma
análise crítica
Resumo
O presente artigo analisa os discursos que permearam o processo de construção e
homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil, cujos dados foram
construídos pela pesquisa intitulada “A base Nacional Comum Curricular: sentidos
políticos e implicações pedagógicas” (NASCIMENTO, 2018). Busca-se a partir do
presente estudo analisar os fundamentos políticos e pedagógicos da BNCC, assim
como compreender o conceito de currículo que permeia esse documento, realizando
ainda uma discussão em torno das análises dos leitores críticos que trazem as suas
visões a respeito da BNCC. Para a realização dessa investigação utilizou-se da
pesquisa documental e bibliográfica. Na pesquisa documental foi realizada a leitura e
análise dos textos oficiais, tendo como principal documento a própria BNCC. Através
dos estudos realizados e partindo do entendimento de que o currículo representa um
campo de disputas e interesses, Pelas leituras críticas, compreendeu-se ainda, a Base
enquanto um dispositivo/instrumento normativo, estando muito mais relacionado com a
perspectiva de um plano a ser cumprido, e que os processos de sua implementação
colocam desafios para outros campos como o da formação docente. Pelas leituras
críticas, compreendeu-se ainda, a Base enquanto um instrumento que traduz um caráter
homogeneizador, através do qual se pretende ter um tipo de controle sociocultural e
político perante o conhecimento e os sujeitos que fazem parte do âmbito educacional.
Palavras-chave:

CURRICULO.BASE

NACIONAL

COMUM

CURRICULAR.FUNDAMENTOS POLITICOS.
TITLE: CURRICULAR COMMON NATIONAL BASIS: points and counterpoints of a
critical analysis
Abstract

This article analyzes the discourses that permeated the process of construction and
homologation of the National Common Curriculum Base (BNCC) in Brazil, whose data
were constructed by the research entitled “The National Common Curriculum Base:
political meanings and pedagogical implications” (NASCIMENTO, 2018). . The present
study seeks to analyze the political and pedagogical foundations of the BNCC, as well
as to understand the concept of curriculum that permeates this document, also
conducting a discussion around the analyzes of critical readers who bring their views on
the BNCC. To carry out this investigation we used the documentary and bibliographical
research. In the documentary research, the official texts were read and analyzed, having
as main document the BNCC itself. Through the studies carried out and starting from the
understanding that the curriculum represents a field of disputes and interests, From the
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critical readings, the Basis was also understood as a normative device / instrument,
being much more related to the perspective of a plan to be implementation processes
pose challenges for other fields such as teacher education. From the critical readings, it
was also understood, the Base as an instrument that translates a homogenizing
character, through which it is intended to have a kind of sociocultural and political control
before the knowledge and the subjects that are part of the educational scope.

Keywords: CURRICULO.BUARY NATIONAL CURRICULAR.POLICY GROUNDS.
Introdução
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) é um tema bastante discutido
atualmente no âmbito educacional, por ser um documento extremamente relevante para
o contexto da educação brasileira, pois será referência para a elaboração de currículos
da educação básica de todo o país, tanto das escolas públicas como nas privadas.
Assim a Base pode ser entendida como [...] um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica [...]
(BRASIL, 2017). Dessa forma, sua implementação se configura enquanto um dos
principais
desafios
no
contexto
educacional
do
país.
De acordo com Macedo (2015), não é recente a discussão em torno da necessidade de
uma Base Nacional Comum Curricular no Brasil. Até chegar as primeiras discussões
efetivas para a sua construção em 2014, o documento já havia sido citado enquanto
uma
necessidade
em outros documentos. A autora se baseia em uma linha de tempo produzida pelo
Ministério da Educação (MEC), na qual são citados em ordem cronológica os
documentos que trazem a necessidade de uma Base Nacional Comum Curricular. O
primeiro documento citado é a constituição Federal de 1998, respectivamente seguido
pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNS) de 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
e o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 (MACEDO, 2015).
Diante disso, em 2014 tiveram início as primeiras discussões sobre a BNCC, o MEC
disponibilizou através de um portal para a apresentação ao público o processo de
elaboração do documento. O que demonstrou um diferencial na sua elaboração, uma
vez que foram realizadas discussões não só em meio eletrônico, mas de forma
presencial da sociedade através de debates em seminários regionais e estaduais e
nacionais (CANDIDO; GENTILINI, 2017). Cabe ressaltar que a versão preliminar foi
disponibilizada
pelo
MEC
em
16
de
setembro
de
2015.
Assim, a BNCC passou por um processo de construção, no qual envolveu diversos
atores sociais, entre os quais estavam representantes das secretarias de educação da
União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME), e do Conselho
Nacional dos Secretários de Educação (CONSED), membros de Universidades,
escolas, movimentos sociais, grupos econômicos e associações cientificas do país
(SILVA; NETO; VICENTE, 2019). Após intensos e acirrados debates a BNCC foi
homologada e publicada em sua terceira versão através da Resolução CNE/CP nº 2 de
22
de
dezembro
de
2017.
Cabe destacar, que a Base recebeu diversas críticas, entre elas podemos destacar o
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posicionamento da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPED), no qual através de nota divulgada após a homologação da terceira versão da
Base, aponta uma série de críticas sobre a proposição de uma Base Nacional Comum
Curricular, e entre os elementos questionados estão a metodologia de elaboração do
documento que “privilegia especialistas e subalterniza o diálogo com as comunidades
escolares quanto suas implicações nos processos de avaliação, de ensino e
aprendizagem, na homogeneização das matrizes curriculares, na formação de
professores
e
autonomia
das
escolas”(ANPED,2017).
Assim, tendo em vista todas as implicações no contexto educacional que a Base
Nacional Comum Curricular traz consigo, desde o início das suas primeiras discussões,
sendo estas em torno de sua necessidade, construção, homologação e implementação,
a
presente
investigação
tem
a
sua
relevância
demonstrada.

Metodologia

Para a realização dessa investigação utilizou-se da pesquisa documental e bibliográfica.
Na pesquisa documental foi realizada a leitura e análise dos textos oficiais, tendo como
principal documento a própria BNCC. Na pesquisa bibliográfica baseou-se nos estudos
de Alves (2014), Macedo (2015) Pereira e Oliveira (2014), Sacristán (2000), Pacheco
(2001).

Resultados e Discussões

A Base Nacional Comum Curricular homologada em 2017, sem dúvida se apresenta
atualmente enquanto um dos grandes desafios para a educação brasileira, no sentido
de como se deu o processo de construção e todos embates travados, bem como devido
ao seu caráter normativo, o que a difere de outros documentos como os Parâmetros
Curriculares Nacionais, uma vez que, esses últimos se apresentam enquanto
orientações e parâmetros, e não com essa obrigatoriedade que a BNCC traduz.
Ao nos debruçarmos sobre a BNCC e partindo do entendimento de que o currículo
representa um campo de disputas e interesses, foi possível compreender o conceito de
currículo presente na Base Nacional Comum Curricular enquanto um
dispositivo/instrumento normativo, estando muito mais relacionado com a perspectiva
de um plano a ser cumprido, ou seja, como algo preestabelecido, e que os processos
de sua implementação colocam desafios para outros campos como o da formação
docente. Pelas leituras críticas, compreendeu-se ainda, a BNCC enquanto um
instrumento que traduz um caráter homogeneizador, através do qual se pretende ter um
tipo de controle sociocultural e político perante o conhecimento e os sujeitos que fazem
parte do âmbito educacional.
Ao estudarmos sobre o processo de produção de políticas curriculares no Brasil,
compreendemos que o mesmo segue uma tendência de centralização curricular, sendo
resultado de um movimento global do neoliberalismo. Nesse sentido, a BNCC se
configura enquanto uma forte expressão de um currículo único, ou seja, uma
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centralização curricular, que ao ser analisada por pesquisadores da área do currículo
indicam que não são obtidos os resultados esperados, especialmente o da melhoria da
qualidade da educação , pois essa qualidade depende de um conjunto de fatores tais
como financiamento da educação e o fortalecimento e formação docente.
Ao longo do seu processo de construção a BNCC recebeu diversas críticas, entre as
principais podemos destacar inicialmente a sua real necessidade, uma vez que é
defendida por quem acredita que a mesma irá de uma vez por todas trazer a igualdade
em relação ao que é ensinado em todo o país, ou seja , todos terão os mesmos direitos,
sendo que atrelar a melhoria da qualidade da educação apenas a uma Base comum, ao
currículo, nos parece um equívoco, uma vez que essa qualidade perpassa tantos outros
desafios e necessidades, assim como nos indica Macedo (2015) através de suas
análises sobre a BNCC e o PNE, cabe ainda ressaltar que a autora evidencia o fato de
todo o conhecimento produzido no campo de currículo no Brasil não terem sido
considerados no processo.
Outra lacuna presente é o fato de que na sua construção prevaleceu o entendimento de
especialistas em detrimento daqueles que realmente irão desenvolver as ações, ou seja,
as comunidades escolares, os docentes. Além de especialistas, outros atores sociais
tiveram destaque nesse processo, os representantes da classe empresarial, através de
algumas organizações privadas, o que para Marsiglia (2017) representa a prevalência
dessas vozes e de seus interesses privados nas mudanças curriculares em curso no
Brasil.

Conclusão
Contudo explanado anteriormente, se faz necessário refletirmos cada vez mais sobre
todos os desafios que a Base traz para o contexto educacional brasileiro, uma vez que
a mesma já é uma realidade em termos legais, torna-se imprescindível a investigação
em torno de todo o processo de implementação, assim como também todas as
implicações em outros campos como o da formação docente.
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TÍTULO: Representações Sociais e os Desafios do Ensino de Sociologia:
representações dos estudantes do ensino médio.
Resumo
Resultado da pesquisa de Iniciação Científica: “Representações Sociais e os Desafios
de se Ensinar Sociologia no Ensino Médio: por uma prática pedagógica inovadora e
tecnológica”, que teve como produto o Trabalho de Conclusão de Curso:
“Representações Sociais de alunos do Ensino Médio sobre a sociologia”. Nesse estudo
tivemos como objetivo analisar as representações sociais dos estudantes do ensino
médio sobre a disciplina de sociologia. A pesquisa foi realizada no ano de 2018 na
Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova, no bairro de Cidade Nova, Zona Oeste
da cidade do Natal/RN, com os alunos do terceiro ano do ensino médio, última etapa da
formação secundarista. Valemo-nos como aporte teórico a Teoria das Representações
Sociais, proposta por Moscovici (2012). A investigação se deu através de pesquisa
socio-antropológico, com o intuito de compreender a realidade socio-escolar dos
estudantes; para coleta dos elementos representacionais, utilização da Técnica de
Associação Livre de Palavras_ TALP, estimulando os alunos e alunas com o termo
indutor: “a disciplina de sociologia é...”. Para o tratamento dos dados utilizamos por meio
do modelo interpretativo de Arruda (2005) e da análise de conteúdo de Bardin (2004)
onde fora agrupado as representações evocadas em três categorias, onde foi percebido
uma relação entre conteúdos, práticas pedagógicas (docente) e prática cotidiana
(discentes), nesse sentido observamos indícios de representações sociais por parte dos
estudantes.
Palavras-chave: Representações sociais; sociologia; ensino.
TITLE: Social Representations and the Challenges of Sociological Teaching:
representations of high school students.
Abstract
Result of the Scientific Initiation research: “Social Representations and the Challenges
of Teaching Sociology in High School: for an Innovative and Technological Pedagogical
Practice”, which had as its product the Course Conclusion Work: “Social Representations
of High School Students on sociology ”. In this study we aimed to analyze the social
representations of high school students about the discipline of sociology. The research
was carried out in 2018 at the União do Povo State School of Cidade Nova, in Cidade
Nova neighborhood, West Zone of Natal / RN, with the students of the third year of high
school, the last stage of secondary education. We use as theoretical contribution the
Theory of Social Representations, proposed by Moscovici (2012). The investigation took
place through socio-anthropological research, in order to understand the socio-school
reality of the students; to collect the representational elements, use the Free Word
Association Technique_ TALP, stimulating the students with the inductive term: "the
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discipline of sociology is ...". For the treatment of the data we used through the
interpretative model of Arruda (2005) and the content analysis of Bardin (2004) where
the evoked representations were grouped in three categories, where it was perceived a
relation between contents, pedagogical practices (teacher) and everyday practice
(students), in this sense we observe evidence of social representations by the students.
Keywords: Social representations; sociology; teaching.
Introdução
A Medida Provisória Nº 746 de 2016 que instituiu a Reforma do Ensino, resultando na
nova Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, marcou mais um capítulo de
descontinuidades do ensino de sociologia. Tais legislações retiram mais uma vez a
obrigatoriedade da disciplina no currículo da escola média brasileira. As lutas pela
ensino de sociologia que aconteceram pós-redemocratização, e que em meados dos
anos 2000, garantiram a permanência do componente no ensino médio, como nos
aponta as pesquisas de Souza (2017) e Oliveira (2016), foram deixadas de lado com a
aprovações dessas reformas no período do governo interino do presidente Michel
Temer.
No seio dessas discussões, nossa pesquisa de Iniciação Cientifica, primeiramente,
buscava identificar as representações sociais de professores e estagiários de sociologia
sobre o ensino inovador, com o intuito de desenvolver práticas de ensino que fizessem
repensar o modus operandi tradicional das salas de aula, tornando, assim, a disciplina
de sociologia mais atrativa e inovadora. o termo inovação educacional foi definido por
Pedró (2014) como qualquer mudança dinâmica que tenha como objetivo agregar valor
aos processos educacionais.
Diante dessas reflexões, do projeto de pesquisa e da inserção no campo de estágio,
surgiu nossa necessidade de se investigar as representações sociais dos estudantes do
ensino médio a respeito da sociologia, visto que, no Grupo de Estudos sobre
Representações Sociais e Educação, ainda não havíamos feito uma pesquisa dessa
natureza.
Nesse sentido, o estudo das representações sociais visa compreender os sentidos
atribuídos pelos sujeitos acerca dos objetos que nos rodeiam no mundo social, dessa
forma, o estudo desses elementos nos permite compreender como os indivíduos
constroem significados sobre esses objetos. Além disso as representações sociais
estão inseridas entre as faculdades sociais e cognitivas dos sujeitos, sendo, portanto,
conhecimentos socialmente compartilhados que orientam suas ações no mundo,
conforme nos descreve Moscovici (2012) e Jodelet (2001).
Desta maneira, iniciamos nossa pesquisa, sobre as representações sociais dos
estudantes na Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova, localizada no bairro de
Cidade Nova, Zona Oeste de Natal/RN, com cinquenta estudantes do terceiro ano do
ensino médio. Inicialmente fizemos uma exploração socio-antropológica com o intuito
de perceber a realidade social escolar da instituição, assim como, perceber as práticas
pedagógicas do professor de sociologia.
Após essa etapa, iniciamos o processo de apreensão dos elementos representacionais
por meio da Técnica de Associação Livre de Palavras_ TALP. Para esta, é dado um
termo indutor aos sujeitos_ “A disciplina de sociologia é...” _ e pede-se que ele associe
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palavras relacionadas ao termo, hierarquize e justifique suas escolhas, além de uma
caracterização societária.
Relacionando os dados construídos, as observações e a coleta das evocações,
começamos o estudo das representações socais sobre o referencial teórico de
Moscovici (2012), Arruda (2005) e Bardin (2004). Com esse estudo conseguimos
compreender, mediante a construção de categorias de aproximação semântica, como
os alunos relacionavam a sociologia em sua prática cotidiana, do mesmo modo que
conseguimos identificar evidências de representações sociais desse grupo com a
sociologia.
Diante disso, nosso trabalho se encontra na no objetivo 4 da agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas. Versando por assegurar uma educação inclusiva,
equitativa e de qualidade e que promova oportunidades de aprendizagem iguais para
todos.

Metodologia

No empreendimento investigativo das representações sociais se faz necessário a
compreensão dos contextos aos quais elas são produzidas. Como são conhecimentos
produzidos pelos indivíduos e socialmente compartilhados pelos grupos ao qual fazem
parte, entender as dimensões sociais de sua produção é parte essencial no seu estudo.
Para Arruda (2005) esta etapa do trabalho é de fundamental importância para se
compreender o contexto coletivo para a produção destes saberes. Assim, procuramos
descrever neste trabalho o contexto– a escola – em que os sujeitos pesquisados
constroem seus saberes e orientam suas práticas cotidianas.
É nessa direção que realizamos exploração socio-antropológica com o intuito de
compreendermos a realidade socio escolar dos sujeitos da nossa pesquisa, afim de
percebermos o contexto de produção das representações sociais. Nesse sentido, é
necessário descrevermos esta realidade, no entanto, a descrição deve ser feita de forma
a interpretá-la. Geertz (2012) chama este exercício de descrição densa.
Ainda nessa ótica interpretativa, Oliveira (1998) nos apresenta como a atividade
principal do cientista social em campo, olhar e ouvir, esses processos são de caráter
sensível, com o intuito de perceber esta realidade. Podemos refletir também com Velho
(1980) no exercício de estranhar o familiar, esses autores nos ajudam a compreender
determinadas situações que podem ocorrer com um olhar diferente, com o intuito de
compreendê-los, revelando, assim, sobre o mundo social que fundamenta a construção
dessas representações.
É a partir disso que nos cabe um modelo de analise próprio das ciências sociais com o
intuito de desvendar esta realidade e percebê-la. Partindo dessas considerações
Bourdieu (1999) em seu texto “Introdução a uma sociologia reflexiva”, afirma que o
sociólogo deve sempre rever suas bases, teorias e métodos. Para tanto, o autor nos
apresenta dois aspectos centrais para este exercício, são eles: double bind e conversão,
onde devemos nos desligar do senso comum e do senso comum douto, assim,
entendendo as categorias que estão postas na sociedade; objetivação participante, o
cientista deve criar uma relação entre ele próprio e o objeto, e entre o objeto e a
sociologia. Portanto, o olhar para o ambiente escolar deve ser um olhar reflexivo.
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Essas considerações sobre o modo socio-antropológico de pesquisar são de
fundamental importância ao estudo das representações sociais. Compreender o
universo social no qual os participantes da pesquisa então inseridos. A sala de aula é
um espaço fundamental para compreensão dessas representações, todavia, não
apenas ela, por isso as páginas anteriores retratam caminhos que nos levam até este
espaço. Neste ponto, Arruda (2005) nos ajuda a desempenhar esse papel interpretativo
das representações sociais, no qual o trabalho de compreensão destas começa na
abertura aos contextos nos quais são produzidas: o social.
Por meio desses entendimentos sobre a universo social dos indivíduos, utilizamos de
investigação documental sobre os marcos legais que regem o ensino de sociologia, em
especial as Orientações Curriculares Nacionais_ OCN’s _ de 2006 sobre a sociologia.
Além de investigações frente a produção acadêmica sobre o histórico da disciplina na
educação brasileira, neste nos valemos dos trabalhos de Souza (2017) e Oliveira (2016).
Nos debruçamos também sobre a produção teórica das Representações Sociais,
elaborada por Moscovici (2012) e seus seguidores, Jodelet (2001).
Após a etapa de investigação socio-antropológica e da nossa imersão no lócus da
pesquisa iniciamos o processo de apreensão das representações socais. Para tanto,
decidimos fazer a investigação somente com a turma da terceira série do ensino médio.
Compreendemos que na educação básica, poderíamos observar melhor
compartilhamento das representações sociais acerca do objeto de estudos por parte
dos pesquisados.
Aplicamos aos estudantes pesquisados a Técnica de Associação Livre de Palavras –
TALP. Conforme nos aponta Melo (2009), a técnica consiste em estimular, a partir de
um termo indutor, o participante da pesquisa realizar algumas operações cognitivas que
consistem na evocação, imediata, de palavras ou termos que se relacionem com o termo
indutor, hierarquiza-las e por fim justificar tanto as evocações quanto sua
hierarquização. Dessa forma a técnica se constitui como projetiva e nos permite
compreender como os sujeitos representam o objeto a ser estudado.
Compreendemos que a TALP como único instrumento não é capaz de nos dá todos os
elementos para uma apreensão fidedigna das representações, por isso de forma
conjunta optamos por utilizar nessa pesquisa um questionário societário, como forma
de acessar outras informações sobre os sujeitos, que se referem aos seus modos de
vidas e pertencimentos. Para a esta pesquisa foi utilizado como termo indutor: A
DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA É... A TALP foi aplicada a cinquenta alunos e alunas da
terceira série do ensino médio no mês de novembro de 2018.
O tratamento dos dados socioeconômicos apreendidos realizada por meio do
Microsoft® Office Excel de edição de planilhas eletrônicas por meio do qual construímos
gráfico que permitem visualização mais intuitiva e dos dados, nos possibilitando,
caracterizar de forma mais detalhada o grupo pesquisado.
No que se refere as evocações utilizamos, para análise, o medelo interpretativo de
Arruda (2005), que analisa as evocações juntamente com o contexto social, assim
como, a análise de conteúdo de Bardin (2004). Esses métodos permitem a inferência
das evocações e interpretação das justificativas para alocação em categorias de
aproximação de sentidos, com base também nas observações em campo.
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Por meio desses procedimentos chegamos ao resultado das categorias: desveladora,
mediadora e mobilizadora. Assim como, podemos perceber como os alunos
pesquisados representam a disciplina de sociologia. Ainda nessa perspectiva
identificamos evidências de representações sociais.

Resultados e Discussões

O nosso estudo se insere dentro do campo da Teoria das Representações Sociais.
Moscovici (2012) desenvolve a teoria com o estudo uma junção das concertações da
sociologia e da psicologia. A teoria, dessa maneira se posicionará no "cruzamento de
uma série de conceitos sociológicos e de uma série de conceitos psicológicos"
(MOSCOVICI, 2012).
Jodelet (2001) nos descreve que para compreender das RS se faz necessário levar em
conta o funcionamento das dimensões cognitivas, do mesmo modo que deve observar
o sistema social a qual está inserida a sua produção. Dessa forma, as representações
sociais carregam "elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças,
valores, atitudes, opiniões, imagens, etc., os quais são organizados sempre sob a
aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade' (JODELET, 2001, p.
21)
Nesse sentido, as representações sociais assumem uma função de organizadora da
realidade, classificando-a e orientando-a aos grupos. Essa função é compartilhada por
membros de determinada comunidade, por conseguinte, estes a convertem em códigos
que garantem a coesão e comunicação entre os membros da qual fazem parte. Nesse
movimento as representações sociais expressam o modo pelo qual o grupo interpreta a
realidade, bem com, edifica sua identidade e características que lhes são próprias,
Arruda (2005).
Dessa maneira, as representações sociais sustentam um complexo sistema de
linguagem, símbolos e conceitos que permitem aos indivíduos operarem em seu
cotidiano com os mais diversos objetos, produzindo assim, imagens e teorias coletivas
sobre a realidade.
Para entendermos esse universo de formação das representações precisamos
compreender como é empreendida a disciplina no ensino médio. A disciplina é
fundamenta por meio de dois movimentos: estranhamento e desnaturalização, que
compreendem partes integrantes da Sociologia enquanto ciência, devem ser, conforme
o texto das OCN’s, traduzidas em recortes à educação básica.
Assim, os conceitos da disciplina devem sofrer uma adequação de linguagem, do
mesmo modo, que os objetos, a fim de se adequar a realidade na qual se pretende
lecionar o componente. Esses movimentos são apresentados como fatores para a
prática pedagógica em Sociologia para os estudantes da educação básica.
Sobre o estranhamento é importante compreendermos que essa é uma competência
básica à sociologia, visto que, ao observarmos os fenômenos sociais precisamos
desvendá-lo. Para isso, não podemos tomar como algo corriqueiro, comum, correndo o
risco de bestializá-lo. Quanto ao processo de desnaturalização é próprio ao pensamento
sociológico, nele percebemos que na verdade as instituições, acontecimentos e
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fenômenos são produtos das interações sociais sendo, desta maneira, produto da ação
humana. Com esse processo é possível notar o caráter arbitrário da realidade e
podemos entender que ela é fruto de um processo de construção social e histórico.
Após essas considerações se faz necessário entender os contextos socio-escolar da
Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova. A escola é assim chamada, pois é o
resultado da luta dos moradores do bairro que nos anos de 1980, reunidos, reivindicam
uma escola que pudesse atender aos moradores do bairro.
Ao adentrarmos na sala de aula de sociologia, pudemos notar uma forte ligação do
docente com os alunos. Isso pode ser notado no momento da chamada. Esse é um
ritual rotineiro na vida de estudantes e professores o que, a nós, em um primeiro
momento, causou estranhamento.
Não há aqui nada comparável a liturgia comum de se efetuar a chamada: silêncio, voz
do professor, nomes, respostas. O ritual acontece de outra forma. O docente segue de
carteira em carteira, diz o nome do aluno, pergunta se está bem, aperta a mão e
prossegue ao próximo, sempre com uma voz mansa e um sorriso no rosto. Só após falar
com todos ele começa a falar dos conteúdos.
Esse gesto, pode-se passar desapercebido, no entanto, esse momento configura uma
relação de proximidade com os alunos. Falar com cada aluno, chamá-los pelo nome,
saudá-los são gestos que tornam os alunos parte do universo da aula.
Esse “simples” gesto do professor é carregado de significados e um deles é o de tornar
as aulas mais humanas e empáticas, no sentindo de conhecer os alunos. Muitas
informações sobre o que os alunos estão passando podem ser apreendidas neste gesto.
Desta forma, compreendendo a realidade deles. Pode-se trabalhar com ela, usando
como instrumento didático, assim como, inserindo os conteúdos por meio dela.
Para Paulo Freire (1999) para que a educação seja uma prática de liberdade, se faz
necessário uma prática pedagógica humana e libertadora onde a realidade do aluno
deve se fazer presente. É por meio dela que faremos com que nossos alunos
desenvolvam o exercício de reflexão da realidade, deste modo, fortalecendo uma
educação problematizadora pela qual o aluno se depara com a sua realidade, toma
consciência sobre ela, e pode encontrar meios para transformá-la.
Não obstante, os conteúdos que o professor desenvolve em sala de aula são dentro
desta perspectiva. Ideologia, pobreza, democracia, Estado, trabalho, cultura, entre
outros; são conteúdos próprios da sociologia que foram desenvolvidas a partir da
realidade dos alunos.
Diante da dinâmica social na qual a escola está inserida e dos bairros onde estes
estudantes são oriundos, em sua grande parcela bairros de periferia, essas temáticas,
apresentadas de modo contextualizado, ao que se percebe como sendo próprio da vida
do alunado.
Observando os dados obtidos mediante o questionário societário identificamos 68% das
participantes se dizem do gênero feminino e 32% se consideram masculinos_ Anexo 1.
Quanto a faixa etária: 92% marcaram que se enquadram na faixa entre 17 e 19 anos,
6% entre 20 e 22 anos e 2% entre os 23 e 25 anos. Havia outras opções de faixa de
idade, no entanto não houve registros.
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Esse dado evidencia que a maioria dos estudantes encontra-se faixa de idade
recomendada a essa etapa do ensino. Outro dado que fundamenta essa compreensão
é o das reprovações. 32% responderam que já haviam repetido de série algumas vezes
na trajetória escolar contra 67% que não. A séria mais repetida foi o sexto ano do ensino
fundamental, outros alunos já haviam reprovado em anos anteriores do ensino médio.
Observemos nos Anexos 2 e 3.
A maioria dos participantes residem no bairro de Cidade Nova, seguindo do Bairro e
Felipe Camarão e Planalto. Houve registro na Cidade da Esperança e Alecrim, apenas
um participante não respondeu o bairro onde reside. Podemos observar melhor os
dados na Anexo 4.
Podemos observar no Anexo 5 que maioria o estudantes responderam que não
trabalham, 78%. Aos que trabalham, 22%, as atividades são as de: Jovem Aprendiz,
Ajudante em uma Mercearia, Atendente de Telemarketing, Ajudante de Padeiro, Auxiliar
de produção de cestas natalinas, almoxarife, entre outras.
Desta maneira refletindo sobre as essas considerações chegamos a construção de três
categorias semânticas: desveladora, mediadora e mobilizadora. Essas categorias foram
construídas com base nos termos evocados relacionando com as justificativas
apresentadas pelos sujeitos, assim como, o que foi observado na vivência escolar.
Podemos observar a categorização na Tabela expressa no Anexo 6.
A categoria desveladora está relacionada a forma como os conceitos e os conteúdos da
sociologia desvelam a realidade. Foram agrupadas palavras na qual os sujeitos
evocaram uma representação da sociologia como um código que os auxiliam a entender
suas vivencias. A disciplina é vista como um código para se entender, ou ter acesso ao
conhecimento que desvendará o mundo. Ao evocarem os participantes mostram um
caráter da sociologia como um conhecimento que os faz compreender o mundo que os
cercam, seu cotidiano.
Mediadora está relacionada a forma como os conteúdos do componente curricular lhes
auxiliam para a compreensão da realidade do mesmo que os conduz a uma ação.
Portanto é uma categoria que está relacionada a maneira pela qual os conteúdos os
foram apresentados, desta forma, ligadas a prática do professor.
Na categoria mobilizadora chegamos por estar relacionada ao movimento que os
conteúdos da disciplina fazem no sentindo de gerar uma ação ao mundo. Os
participantes evidenciam uma direta relação com a prática social. Dessa forma, a
sociologia é um instrumento que os fazem agir de determinada maneira, ou para orientar
alguma conduta no mundo.
Nesse sentido, as categorias encontradas nesse trabalho são resultado do esforço
interpretativo do contexto experienciado nas etapas de exploração socio-antropológica
da pesquisa junto com a analise de conteúdo das evocações e justificativas dadas pelos
sujeitos.

Conclusão
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Percebemos com esse trabalho a elaborações de movimentos que se relacionam a
prática do docente de sociologia com a vivência dos estudantes. Essa dinâmica é
expressa no Anexo 7. Dessa forma, os conceitos e os conteúdos, sala de aula e ação
no mundo estão relacionados. Os estudantes fazem o percurso de conceitos, vivência
em sala, prática no cotidiano. Já se observarmos a prática do professor, descritas nos
momentos anteriores o caminho é inverso, ele usa a prática cotidiana dos alunos, na
sala de aula, para se chegar aos conteúdos da disciplina.
Além disso, com a analise dessas evocações e do contexto escolar foi possível notar
evidências de representações sociais por esses estudantes. Ou seja, há nessas
evocações, tendências de conhecimentos socialmente construidos por esses grupos
que orientam a uma prática e ação ao mundo prático.
Além disso é importante considerar que, os processos educacionais são carregados de
relações sociais, configurando-se como um fenômeno complexo, para a sua
compreensão se faz necessária uma imersão em suas realidades. Compreender
processos sociais, como é o caso das representações sociais, pede-se ao pesquisador
sensibilidade para percebe-los
Nosso estudo demostra que a disciplina sociologia, embora os diversos ataques que
sofra, fornece aos estudantes instrumentos que os permitem agirem criticamente na
sociedade. O componente tem um papel fundamental na formação de sujeitos que
pensem de modo questionador e reflexivo e este conhecimento não pode ser
desprezado.
Este trabalho, no entanto, é apenas um recorte, durante sua construção várias questões
surgiram, que podem desencadear em outros processos investigativos. Uma dessas
indagações se dá ao fato de que o nosso campo de pesquisa ter sido apenas no terceiro
ano do ensino médio e não em outros anos. Como os alunos do primeiro ano
representam a sociologia no contato inicial com o objeto? Como ocorre o processo de
formação das representações sociais sobre a disciplina durante o ensino médio? Quais
são os principais conhecimentos que os alunos e alunas constroem no contato com a
disciplina? Após o ensino médio como esses alunos continuam representando a
sociologia?
Esses questionamentos servirão de fundamentos para investigações futuras sobre a
sociologia e as representações sociais. A partir deles poderemos compreender melhor
como acontece o ensino de sociologia e como os estudantes constroem conhecimentos
mediante a experiência com a disciplina no ensino médio.
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Resumo
O ambiente escolar é para os alunos mais que um espaço de aprendizagem, sendo
muitas vezes seu principal ciclo social. O desenvolvimento de relações afetivas,
românticas ou não, para os adolescentes acontece dentro da escola, sendo a mesma
território de vários territórios e lugares que se divergem e se sobrepõe criados pelos
alunos. Este trabalho põe o estudo da afetividade no ambiente escolar sob a perspectiva
geográfica, para compreender como essa afetividade constrói territórios e lugares na
escola, discutindo a partir do corpo, individual e político, e das corporeidades.
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Abstract
School environment is for the students more than a learning spot, but also their main
social network. The development of affective relationships, romantic or not, to teenagers
happens in school, the territory of many territories and places that overlay one another,
built by the students. This paper put the study of affectivitys on the school environment
under a geographic perspective, to comprehend how this affectivitys can create
territories and places in school, discussing from the body, personal and political, and
from the corporealities.
Keywords: Geography. Body. School. Territory.
Introdução
Nesta pesquisa partimos da noção de que o corpo é um agente geográfico primário, ou
seja, pode ser compreendido como a primeira “casa” das experiências dos sujeitos, que,
a partir do momento que se manifestam exteriormente se tornam agentes de criação do
espaço geográfico, o que pode também ser nomeado como geograficidade (DARDEL,
2011). O estudo do corpo e das corporeidades na Geografia é bastante recente e ainda
um campo a ser explorado, tendo surgido junto às geografias feministas na década de
1980, e que tentam se consolidar até os dias de hoje.
O desenvolvimento “tardio” desta linha de pensamento é em nosso entendimento
herança de uma Geografia essencialmente pragmática e positivista, que não
consideraria o espaço e suas inter-relações com os sujeitos, as subjetividades e as
trajetórias vividas, a individualidade e o sentido de coletividade, resumindo o que é
humano, à mera engrenagem de um sistema mundo. Diante desta crítica á Geografia,
pode-se dizer que,a escolha do corpo e destas geograficidade corpóreas enquanto tema
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de pesquisa, viram a ampliar não só estas “geografias feministas” que temos almejado,
mas também diversos campos desta ciência, compreendendo que “o conhecimento
geográfico tem por objeto esclarecer esses signos, isso que a Terra revela aos [sujeitos]
sobre sua condição humana e seu destino”(DARDEL, 2011, p.2).
O corpo e a corporeidade apresentam um protagonismo maior nas últimas décadas,
tanto em pesquisas acadêmicas quanto em programas políticos, nas Artes e outras
áreas, em decorrência da produção e da difusão do conhecimento sobre o corpo. A
mídia busca suprir essas novas demandas e a ciência olha mais de perto essa dimensão
antes valorizadas somente pelas ciências biológicas, pois o corpo agora é também
social e político. Assim, a partir de vivências pessoais e observações, surgiu a
problemática central dessa pesquisa, visto que a bibliografia sobre o tema da
corporeidade, afetos e sexualidade no ambiente escolar na Geografia ainda é bastante
limitada, não sendo uma temática amplamente explorada pela ciência geográfica.
Durante a pesquisa teórica, constatou-se que o conceito de espaço “geométrico” é
insuficiente para a observação do fenômeno das afetividades e do afeto dos jovens na
escola. O conceito que se encaixa nesta análise do ambiente escolar, partindo da
organização espacial dos alunos através de suas relações interpessoais, é o território
enquanto uma instância vivida que abriga o conceito de lugar (TUAN, 1980). Assim,
considerando a premissa de uma análise a partir do espaço geográfico – amplo,
dinâmico, absoluto – e tomando a perspectiva do território e do lugar, que podem ser
construídos pelos sujeitos e seus corpos, coletiva e individualmente, de forma material
e perceptível aos “olhos” à visão de alguém estrangeiro à este território. Ampliando esta
ideia, ocorre que os sentimentos e experiências dos alunos se materializam e se
expressam enquanto territorialidades (ou as experiências no território) na escola, como
se estes sujeitos da escola ao construir o espaço geográfico, nos revelassem o que “há
dentro deles”: sentimentos, emoções, medos, anseios, questões e principalmente os
afetos. Nesse contexto, os alunos são entendidos como atores contribuintes às
dinâmicas que se desdobram na escola, sendo esses os protagonistas de suas próprias
narrativas e “governadores” de seus próprios territórios.

Metodologia

A pesquisa foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico sobre os temas: corpo,
corporeidade, afeto, sexualidade, juventude, território, espaço e lugar, nas perspectivas
das ciências sociais, da antropologia, pedagogia e principalmente da geografia.
Juntamente à pesquisa bibliográfica foram realizadas observações durante os estágios
obrigatórios para formação de professores e estágio da Residência Pedagógica em
geografia. Concomitantemente os resultados do levantamento e das observações
estavam sendo discutidos em conjunto com o grupo de estudos Geopoéticas e
Educação.
Foram realizadas leituras na área da geografia, utilizadas como a base para este
trabalho. Dentre as leituras estão leituras bases sobre os conceitos de espaço, território
e lugar, assim como nas áreas da geografia humana e da(s) geografia(s)
feminista(s).Posteriormente o universo de leitura foi expandido para abarcar áreas
correlatas das ciências humanas que tratam de corpo e escola, como a antropologia e
a pedagogia.A fim de sistematizar o que foi assimilado, durante a pesquisa bibliográfica
foram feitos fichamentos para compilar citações, ideias e conceitos presentes nas
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obras.Foram também realizadas observações na Escola Estadual Professor Luiz
Antônio e na Escola Estadual Jerônimo Gueiros, durante estágios realizados nas
mesmas.Deram-se a apresentação dos resultados das leituras e das observações ao
grupo Geopoéticas e Educação, onde houveram discussões sobre o tema e sobre como
poderia ser realizado o trabalho.Iniciou-se a construção deste presente artigo.
Optamos durante a realização do levantamento bibliográfico para o desenvolvimento do
artigo nos valer de autores tanto do gênero feminino como do gênero masculino, para
assim não corroborar com a noção senso comum de que mulheres em geral são
inclinadas a assuntos mais subjetivos. No mais, procuramos dar voz a autoras para que
as mesmas tenham seu valor acadêmico e científico apreciado em suas áreas de
conhecimento.

Resultados e Discussões

A ciência geográfica é historicamente dominada por homens (Rose, 1993) e como diria
Joseli Maria Silva essa predominância do homem branco – geralmente europeu –
heterossexual dificulta “a expressão das espacialidades dos grupos das mulheres, dos
não-brancos e dos que não se encaixam na ordem heterossexual dominante” (Silva,
2009). Gillian Rose inicia seu livro Feminism and Geography (2013) de forma bastante
direta, apontando o machismo na geografia, expondo que a pouco mais de um século a
Royal Geographical Society no Reino Unido não costumava aceitar mulheres até 1913,
e o número de artigos escritos por mulheres na área da geografia no século passado
não chegava a ultrapassar 15% em edições de revistas e periódicos científicos,
considerando os principais veículos no cenário mundial. As mulheres são trazidas aqui
como exemplo da exclusão existente na geografia, herança da geografia iniciada no
continente europeu por homens brancos com o intuito de dominação de territórios
físicos, do conhecimento da parte física da terra e do governo ou povos que tomavam
tais territórios, uma geografia feita a partir do olhar do explorador – título que pode ser
utilizado e interpretado em vários níveis. Porém, outros grupos e estudos foram
comprometidos pela hegemonia masculina[1] nas ciências, em particular na geografia
que, com sua história recente, ainda preserva heranças e medos instalados no começo
de sua estruturação. Nos primórdios da estruturação da geografia como ciência os
primeiros teóricos precisavam sempre se provar diante a outras ciências para
desmistificar o estigma de ciência de síntese, criando a exigência da descrição como
método quase intrínseco a geografia. Entretanto, a tentativa da geografia de se encaixar
e ser validada pelas outras ciências acabou por excluir seu lado subjetivo, ou
compartimentar suas vertentes em geografia física/ geografia humana – a primeira
sendo por vezes considerada “mais ciência” – como se houvessem duas geografias e
uma não fizesse parte da outra. No livro Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência,
o autor Yi-Fu Tuan diz que:
“As pessoas tendem a eliminar aquilo que não podem expressar. Se uma experiência
oferece resistência a uma comunicação rápida a resposta comum entre os práticos
(“fazedores”) é considerá-la particular [...] e, portanto, sem importância.” TUAN, 1977.
Apenas na segunda metade do século XX vemos o aparecimento da geografia
humanista (ou humanística) tendo como grandes nomes Yi-Fu Tuan, citado acima, e
Anne Buttimer, e o advento da fenomenologia na geografia, vemos o desenvolvimento
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de temas antes desclassificados e a maior valorização das experiências particulares,
antes excluídas pelos “fazedores” segundo Tuan
O CORPO GEOGRÁFICO
A corporeidade e as corporeidades na geografia surgem a partir da maior abertura que
a ciência dá aos conhecimentos subjetivos, partindo das correntes humanistas,
fenomenológicas e culturais. Quando falamos de corpo não falamos apenas da estrutura
física e sim da consciência (ou personalidade) que habita tal. Monteiro (2010) nos
apresenta a ideia de aprendizado do corpo, onde a autora discorre sobre as aquisições
motoras e psicológicas que nosso corpo físico e nossa mente adquirem em fazes
diferentes da vida. Ela usa o exemplo de quando nós, quando crianças muito pequenas,
andávamos engatinhando até o momento que começamos a aprender a andar de pé, e
que para nos levantarmos teríamos que perder o equilíbrio até então confortável para aí
sim ganhar novas habilidades, a do uso dos membros superiores para outras tarefas.
Para Monteiro o aprendizado do corpo se dá dessa maneira, desestabilizando-se
primeiro para depois atingir a potência adquirida a partir daquela interação com outros
corpos, humanos e não humanos, como diz a autora. Citando Michel Serres, ela diz:
“... estamos buscando produzir distanciamentos do sujeito de si mesmo, maneiras de
produzir uma nova relação com o mundo. Ao apender, as pessoas deixam de ser o que
são para se tornarem cada vez mais conectadas com várias coisas que não são elas
mesmas.” (MONTEIRO, 2010)
Considerando o corpo como esse conjunto físico e mental, dotado de sentimentos e
hábil a aprender e se conectar com outros corpos, vemos em Nunes (2014) que “O
espaço geográfico como eixo de coexistências em permanente processo de totalização,
é de certa maneira, o espaço da experiência”. Essa experiencia sendo dos corpos – a
diversidade – ou do corpo – a diferença – transforma esse espaço. Aqui valemos de
Claude Raffestin (1980), para quem o espaço é anterior ao território, como uma matéria
prima a ser transformada de acordo com a intensão dos humanos. Assim o território
remete ao poder, não só em sua concepção tradicional de poder político. Este conceito
se refere ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao exercício do
poder no sentido mais simbólico, de apropriação pelo sujeito, podendo indicar ainda um
sentido de dominação (“possessão”, “propriedade”) do espaço.
Assim, o conceito de território solucionou uma questão epistemológica que se colocou
durante o trabalho é a transformação do conceito de espacialidade (proposto
inicialmente) no conceito de territorialidade, visto que agora nosso foco é a relação dos
sujeitos e suas experiências com o território. Outro autor da Geografia que trata desta
concepção será Haesbart, para quem:
A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito
também às relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada ao modo
como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como
elas dão significado ao lugar” (HAESBAERT, 2004, p.3).
A noção de espaço geográfico se transforma, se metamorfoseia em busca de um corpo
teórico, assim como o conceito de lugar que adquire potência enquanto referência
afetiva, de pertencimento, de abrigo, confirme no indica o geógrafo Yi-Fu Tuan com o
sentido de topofilia. Segundo ele “As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser
definidas uma sem a outra” pois “O lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES

305

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

ligados ao primeiro e desejamos o outro.” (TUAN,1977) O lugar está no território, sendo
o território segundo Haesbaert (2004) “ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em
diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço
tanto para realizar “funções” quanto para produzir “significados”.
Sendo assim, tanto lugar como território estão intimamente relacionados entre si e
dentro de nós humanos, em nosso corpo. O corpo produz lugar e se apropria do
território, formado e feito espaço de poder por outros corpos. O corpo é o primeiro lugar
e primeiro território sobre o qual qualquer ser humano exerce poder, ele é político e
geográfico, o direito ao corpo é fundamental, mas nem sempre assegurado a todas e
todos, consequentemente, o direito ao corpo se tornou historicamente poder à uns e a
privação de outros. Vimos inicialmente que grupos minoritários, não participantes do
padrão masculino, branco, heterossexual e de elite, tiveram seu direito de expressão
minado, tendo pouca ou nenhuma representação no âmbito acadêmico. Constatamos,
a partir da omissão desses corpos, que o corpo e suas expressões são sim relevantes
na ciência geográfica e em qualquer outra, somente a inclusão dos corpos é capaz de
trazer verdadeira diversidade e somente na diversidade há troca de saberes e
construção de conhecimentos.
TERRITÓRIOS SOBREPOSTOS: A FLUIDEZ DOS JOVENS NA ESCOLA
A escola é, além de lugar de aprendizado, primeiramente lugar. Lugar segundo Yi-Fu
Tuan, composto por experiencias, símbolos e significados. Os alunos se expressam e
interagem uns com os outros na escola, assim desenvolvendo dinâmicas espontâneas
criando lugares coletivos e individuais, e mais precisamente construindo territorialidades
dentro do território escolar.
O conceito mais amplo de território seria: um espaço limitado por relações de poder. Em
Raffestin (1980) vemos que “o território se forma a partir do espaço, é o resultado de
uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em
qualquer nível.” E Haesbaert nos mostra que todo território é tanto funcional como
simbólico, mas por vezes os diferentes territórios manifestam as vezes mais do caráter
funcional ou mais do caráter simbólico. Os territórios que encontramos no ambiente
escolar podem ser considerados como simbólicos, fluídos e sobrepostos, discorremos
sobre a partir da dimensão do corpo e das corporeidades. Quando admitimos que “É
por meio do corpo, do movimento e dos sentidos que a criança percebe o mundo que a
cerca, com ele interage e o transforma.” (Pereira, 2010) reconhecemos que essa criança
ou adolescente é também ator na transformação do espaço, consequentemente sendo
ator na criação de territórios.
Pode parecer estranho de início a ideia de que jovens estudantes do ensino básico
possam exercer poder a medida de criar um território, mas a questão é que esses
territórios não são como aqueles que estamos acostumados, os territórios quase
estritamente funcionais que se apresentam em Estados controlados por governadores.
Os territórios intraescolares são espontâneos, a intenção desses atores difere das dos
chefes de Estado na medida que esses jovens “dominam” seus territórios, muitas vezes
sem intenção econômica, mas sim como forma de mostrar aos que estão dentro de seu
território e aos que estão fora que eles são poderosos em suas devidas proporções.
Esse que pode se tornar lugar ou pode desenvolver, em alguns, topofobia. Para a
interpretação destes levamos em conta que os territórios e processos de territorialização
são distinguidos “através dos sujeitos que efetivamente exercem poder, que de fato
contolam esse(s) espaço(s) e, consequentemente, os processos sociais que o(s)
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compõe(m).” (Haesbaert, 2004), ou seja, quem são esses jovens que exercem poder?
Todos os componentes dos territórios exercem ou há a replicação da estrutura que
vemos em territórios formais, sendo a liderança limitada a poucos enquanto outros
apenas estão inseridos no meio? A resposta a essas perguntas pode parecer instintiva,
na medida que presumimos que apenas aqueles mais “populares” e influentes podem
exercer poder, mas a verdade é que não há uma estrutura que possa abarcar todos os
territórios, de todas as escolas. Não há um método, de modo que esses atores de
organizam e reorganizam constantemente, esses territórios estão sobrepostos,
assumindo que os grupos podem mudar de lugar físico e até dividir esse espaço com
outros, assim como os componentes dos mesmos não são eternamente constituintes
daquele. Fluídos porque se transformam junto com aqueles que o criaram.
Algo que, podemos afirmar que conduz a formação destes, é o afeto, “O afeto se
desdobra no se deixar-se tocar pelos outros – humanos e/ou lugares” (Haesbaert, 2017).
Esse afeto que faz com que grupos de alunos se aproximem e se territorializem nas
escolas, o mesmo que pode provocar o sentimento de exclusão em outros grupos e
indivíduos, tendo como exemplo a exclusão de mulheres em certas atividades como o
futebol que os alunos homens costumam jogar nos horários de intervalo – ou não – e
após a aula. O afeto amoroso pode fazer com que um casal apaixonado tome algum
lugar da escola como seu, ou um grupo de amigos se aproprie de um espaço debaixo
de uma árvore para dominar e, quem sabe, lembrar ao longo de sua vida, que aquele
lugar era seu, apesar de não só seu.
[1] O termo “hegemonia masculina” será utilizado de modo genérico para exemplificar a
predominância de homens brancos, heterossexuais e que fazem parte de uma elite,
financeira e intelectual, de seus países na Geografia.

Conclusão

A análise das relações afetivas a partir da lógica território/ lugar é bastante extensa.
Durante a pesquisa foi colhido bastante material e seu resumo se tornou um desafio,
pois à medida que os trabalhos feitos sobre corporeidade em geografia são escassos,
os que subsidiam a tese de que a corporeidade é fundamental no estudo da mesma é
imenso.
Não há, porém, um padrão entre esses territórios, apenas uma essência em comum, o
afeto e as afeições que os moldam. Há ainda muito que se pesquisar sobre a afetividade,
a sexualidade e a corporeidade na escola no âmbito geográfico, por isso, não podem
ser dadas considerações verdadeiramente finais a um trabalho tão amplo e abstrato
como este.
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TÍTULO: Educação superior: ações de permanência nas IES do RN (2010-2018)
Resumo
Avaliando a crescente relevância do conhecimento para a expansão do capital,
considera-se que esse processo tem afetado diretamente as políticas educacionais,
principalmente por sua estreita relação com a preparação para o mercado. Nessa
perspectiva, a exigência de qualificação para o trabalho põe em evidência a educação,
o que contribui para o crescimento do acesso ao nível superior. Por consequência, fazse necessário estratégias que possibilitem a permanência dos estudantes que
ingressam no Ensino Superior. O presente trabalho tem por finalidade apresentar os
resultados da pesquisa referente ao plano de trabalho “A diversificação institucional e
as estratégias de permanência de estudantes nas instituições de educação superior no
RN” que tem como objetivo geral analisar a diversificação da educação superior, com
foco nas estratégias para permanência de estudantes, em instituições de ensino
superior no RN, no período de 2010 a 2018, tomando como referência os tipos de ações
voltadas para permanência, a evolução do número de matrículas e de concluintes. O
estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica, análise documental e da análise de
dados extraídos pelos endereços eletrônicos do INEP e da PROAE/UFRN. Concluiu-se
que os estudantes dos cursos de graduação enfrentam diversos desafios na sua
trajetória acadêmica e a UFRN busca amparar e assistir esses discentes de acordo com
suas principais demandas.
Palavras-chave: Ensino superior. Permanência. UFRN.
TITLE: Institutional diversification and student permanence strategies in higher
education institutions in RN (2010-2018)
Abstract
Assessing the growing relevance of knowledge for capital expansion, it is considered
that this process has directly affected educational policies, mainly due to its close
relationship with market preparation. From this perspective, the qualification requirement
for work highlights education, which contributes to the growth of access to higher
education. Consequently, it is necessary strategies that allow the permanence of the
students that enter the Higher Education. The present work aims to present the results
of the research related to the work plan “Institutional Diversification and strategies of
student retention in higher education institutions in RN” which aims to analyze the
diversification of higher education, focusing on strategies for student permanence in
higher education institutions in the state of Rio Grande do Norte, from 2010 to 2018,
taking as reference the types of actions aimed at permanence, the evolution of
enrollment and graduation. The study was conducted from literature review, document
analysis and data analysis extracted by the INEP and PROAE / UFRN electronic
addresses. It was concluded that undergraduate students face several challenges in their
academic life and UFRN seeks to support and assist these students according to their
main demands.
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Introdução
A expansão do acesso é um fato expressivo no que se refere ao crescimento das
instituições de ensino superior e que visa a garantia do direito dos estudantes
ingressarem no nível de ensino superior. Entretanto, a entrada nas IES significa o
desafio de propor e implementar importantes estratégias para a consolidação e
permanência dos ingressantes no setor público da educação, já que os arranjos da
educação superior, numa perspectiva geral, têm se tornado complexo, tendo em vista
sua adequação, do ponto de vista de uma mudança qualitativa, à denominada
sociedade do conhecimento. Tal processo, entretanto, tem sido dificultado por fatores
como a orientação mercadológica de várias instituições privadas, de um lado, e o
histórico conceito de autonomia corporativa, do outro (SEGRERA, 2006), embora se
constate a ampliação de vagas, ingressos e, consequentemente do acesso, assim como
do aumento e diversificação de instituições e de cursos, o que vem consolidando o
processo de expansão da educação superior.
Entretanto, a conjuntura recente de expansão do ensino superior brasileiro tem um
espectro paradoxal, isto é, o seu crescimento é expressivo, todavia, a sua cobertura em
termos absolutos é insuficiente quando se leva em consideração a dimensão e as
demandas da população em âmbito nacional. Observa-se, portanto, a primordialidade
de ações que contribuam para o atendimento das necessidades dos indivíduos inseridos
no âmbito do ensino superior.
Diante do que foi denotado, esse trabalho objetiva contribuir para o debate sobre as
bases e táticas de permanência dos estudantes que estão em instituições universitárias
públicas e constitui-se parte de uma investigação maior, desenvolvida no âmbito do
Projeto de Pesquisa Científica: A diversificação institucional e as estratégias de
permanência de estudantes em instituições de educação superior no Rio Grande do
Norte, que tem por intuito analisar a diversificação da educação superior, com foco nas
estratégias para permanência de estudantes, em instituições de ensino superior no RN,
no período de 2010 a 2018, tomando como referência os tipos de ações voltadas para
permanência, a evolução do número de vagas, dos ingressos, de matrículas e de
concluintes. A pesquisa está sendo desenvolvida há dois anos e, nesta etapa de 2019,
procura expor e discutir alternativas de ações de permanência propostas por iniciativa
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Metodologia

Para explicitar as questões levantadas e, desse modo, concretizar o objetivo da
pesquisa, os dados estatísticos que constituem a base empírica, foram coletados - em
série histórica, na medida do que foi possível - na UFRN, mais precisamente na Próreitoria de Assuntos Estudantis, nas Coordenadorias de Apoio Pedagógico e Ações de
Permanência e de Atenção à Saúde do Estudante, sendo reproduzidos de documentos
públicos das instituições e via web nas páginas eletrônicas do MEC, especialmente,
INEP e também no site da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) DA UFRN;
documentos oficiais e projetos de leis enviados ao Congresso Nacional.
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Utilizou-se, também, a pesquisa documental que é considerada uma fundamental
técnica de coleta dos dados qualitativos que permitiu a análise de documentos legais
que institucionalizaram a reforma da educação e do ensino superior. A análise
documental pode se constituir numa técnica valiosa, seja complementando as
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema
ou problema. Os documentos são considerados uma poderosa fonte de informação, na
medida em que se originam de um contexto específico e, ao mesmo tempo, oferecem
informações sobre esse contexto.
O procedimento de análise dos dados foi construído pelo permanente diálogo entre os
atores e o referencial teórico adotado, considerando as mediações e contradições que
configuram o objeto estudado. Assim, foi efetivada a sistematização e a categorização
das informações, tendo como parâmetro as dimensões de análise e os indicadores.

Resultados e Discussões
Inicialmente, é preciso retomar a discussão feita anteriormente, neste mesmo plano de
trabalho, acerca da assistência estudantil a nível nacional, como política propriamente
dita. O objetivo é assistir e buscar atender às necessidades básicas dos estudantes que
estão inseridos no ensino superior, prioritariamente, os que se encaixam no quadro de
vulnerabilidade socioeconômica. Se aplica na proposta de incluir socialmente, no âmbito
das instituições de ensino superior, melhorar o desempenho acadêmico e, também, a
qualidade de vida desses discentes. Para tanto, em 2008, o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) entra em vigor, a partir da Portaria Normativa n. 39, de
12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação (MEC), e em 2010, se reconfigura
no Decreto nº 7.234/2010. O programa procura, resumidamente, fornecer subsídios
para a permanência dos alunos baixa renda na tentativa de evitar a evasão nos cursos
de graduação. Em seu primeiro parágrafo do artigo 30 e no parágrafo único do artigo
4ª, do Decreto nº 7.234/2010, é determinado que:
§ 1° As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas
seguintes áreas: I moradia estudantil; II alimentação; III transporte; IV atenção à saúde;
V inclusão digital; VI cultura; VII esporte; VIII creche; IX - apoio pedagógico; X acesso,
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Parágrafo único. As ações de
assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de
oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir,
preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de
condições financeiras (BRASIL, 2010).
Pode-se compreender, portanto, em consonância com Finatti et. al (2007), que para que
o aluno possa desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à
qualidade do ensino ministrado, uma política efetiva de assistência, em termos de
moradia, alimentação, saúde, esporte, cultura e lazer, entre outras condições sociais e
pessoais essenciais.
Após essa breve retomada, já no âmbito da UFRN, pode-se visualizar toda essa política
de permanência de forma mais próxima e concreta. Segundo o art. 7º da Resolução nº
169/2008-CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008, que trata do programa de bolsas de
Assistência Estudantil e os processos de concessão, acompanhamento e avaliação dele
no desempenho acadêmico do aluno-beneficiário, são ofertados, em concordância com
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o que é estabelecido pelo PNAES e com a regulamentação e suporte da Coordenadoria
de Apoio Pedagógico e Ações de Permanência (CAPAP), os auxílios alimentação,
transporte, moradia, apoio à mobilidade estudantil, creche, incentivo às atividades
esportivas e as bolsas de apoio administrativo e apoio técnico, monitoria, pesquisa,
extensão, assistência ao ensino, apoio à pós-graduação, acessibilidade e permanência
especial.
Através da pesquisa, revelou-se que o número de concessões de bolsas e auxílios, em
2013 a 2017, foram de 124.447, sendo em 2014 o ano com maior número – 34 mil -,
como apresenta o gráfico 1. Terminou-se 2017 com um número de 25.848 bolsas e
auxílios concedidos, o que mostra que houve uma diminuição na oferta de bolsas e
auxílios de 2014 a 2017. Esse ocorrido revela a consequência dos cortes das verbas
para a educação que vem ocorrendo desde meados do ano de 2015 até atualmente.
No entanto, o enfoque desse relatório é identificar e refletir sobre as ações de
permanência construídas por iniciativa da Universidade Federal do RN, pois, foram
criados alguns projetos e programas partindo da necessidade do corpo discente. Na
UFRN, essa demanda é focalizada, principalmente, no setor da psicologia. Muitos
estudantes procuram orientação e aconselhamento em termos de saúde mental.
Para tal, a instituição oferece, junto à Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante
(CASE), o Programa de Atenção à Saúde Mental do Estudante, Programa de
Aconselhamento em Saúde (PAS), o Projeto de Extensão Hábitos de Estudo (PHE),
além de fornecer grupos de apoio terapêutico, como o Grupo de Escuta e Reflexão para
Estudantes (GERE) e projetos de extensão (mesas redondas, atividades em grupo etc.).
É importante conhecer os objetivos e finalidades dessas ações para compreender a
relevância de cada uma na comunidade acadêmica.
O programa de atenção à saúde mental do estudante tem o intuito de assistir com
plantões psicológicos individuais - cuja característica principal é o “atendimento breve
aos estudantes com fins de acolhimento a demandas pontuais, objetivando realizar o
encaminhamento adequado para cada caso, quando necessário.” (PROAE, 2019) - os
discentes que tiverem necessidades urgentes e pontuais. Ademais disso, há, também,
o atendimento psiquiátrico (sendo este por meio de agendamento).
Já o programa de aconselhamento em saúde (PAS) trata de orientar os jovens em
relação aos cuidados na saúde sexual e na prevenção à doenças sexualmente
transmissíveis. São realizadas campanhas de conscientização, como, por exemplo,
distribuição de preservativos e aconselhamento pós-teste HIV.
Em contrapartida, o PHE visa realizar ações também preventivas, todavia, no âmbito
acadêmico, por meio do desenvolvimento das competências para estudar, buscando
favorecer a aquisição de estratégias e hábitos de estudo adequados às exigências
atuais acadêmicas e de preparação profissional (PROAE, 2019). O projeto conta com
cursos e oficinas temáticas de capacitação para o estudo, grupos de desenvolvimento
de habilidades para a vida acadêmica, grupos de reorientação profissional e plantão de
orientações de estudos para apoiar e auxiliar os alunos no processo de formação
acadêmica de forma saudável e equilibrada.
Os grupos terapêuticos e os projetos de extensão são realizados de acordo com a
demanda, sendo os GATs mais contínuos e frequentes. Na procura da compreensão da
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relevância de tais ações, é necessário visualizar e refletir sobre os resultados obtidos
ao longo dos anos em exercício.
Em dados disponibilizados pela CASE, entre 2011 e 2016, foram atendidos,
aproximadamente, 5.492 estudantes nos programa de atenção à saúde mental e no
PHE. Entre 2014 e 2016 a subtração de atendimentos foi de 221 discentes. Em 2017 e
2018, conforme os relatórios anuais de atividades, os dois programas são apresentados
de maneira mais detalhada de acordo com cada atividade efetivada e, recentemente, o
projeto de extensão hábitos de estudo tem um relatório exclusivo para expor seus
rendimentos.
Em relação aos atendimentos do setor de psicologia no ano de 2017, foram efetuados
1.349 atendimentos e 639 discentes foram assistidos. A atividade que contém o maior
número de atendimentos e de alunos assistidos foi o plantão pedagógico, seguido da
psicoterapia breve e das palestras juntamente com os grupos terapêuticos. Já em 2018,
foram assistidos 923 discentes. Houve, decerto, um salto quantitativo de 284 pessoas
assistidas de um ano para o outro.
Levando em consideração que o plantão psicológico, a partir de 2017, foi o mais
recorrente em termos de procura e auxílio, é compreensivo a indagação de quais
motivos levam o corpo estudantil a buscar esse tipo de atendimento. Conforme o
relatório anual da CASE (2018), as principais queixas que levam ao suporte do setor de
psicologia são relativas ao quadro emocional. A ansiedade e a sensação de
incapacidade e incompetência lideram o ranking. Em consonância com Silveira et. al
(2011), o ensino superior se tornou uma categoria preocupante, pois é marcado como
uma nova etapa da vida dos jovens que ingressam nas IES e apresenta muitos
questionamentos, insegurança, responsabilidades e competitividade, por exemplo, que
podem aflorar patologias pré-existentes. O autor expressa que
Quando os jovens ingressam na universidade, afastam-se muitas vezes do seu círculo
de relacionamentos familiares e sociais, o que pode desencadear situações de crise.
[...] A entrada no Ensino Superior representa uma fase importante de transição para a
vida adulta. Para a maior parte destes jovens, esta fase representa a procura de um
nível educacional mais elevado, a criação de perspectivas de emprego e o
estabelecimento de objectivos pessoais e profissionais. (SILVEIRA et. al, 2011, p. 248).
Ou seja, o ínicio de uma vida acadêmica é repleto de desafios que configuram uma
quebra repentina de tudo como antes era, tanto em relação aos laços familiares, sociais
e pessoais quanto às metas e objetivos profissionais.
No locus da UFRN, as principais queixas apresentadas nos atendimentos realizados
são relativas à área acadêmica e à emoção. Foram relatados, principalmente, casos de
ansiedade, sensação de incapacidade/incompetência, estresse psíquico e tristeza
profunda, retrospectivamente (PROAE, 2018). Essas adversidades se caracterizam
concretamente na vida de quem procura os auxílios e há muitos ainda que não buscam
o suporte necessário para superar as intercorrências da vida pessoal ou acadêmica, o
que pode colaborar consideravelmente para o desenvolvimento e agravamento de
certas patologias.

Conclusão
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Decerto, após as exposições anteriores, pode-se inferir que a maior parte das demandas
internas são pertencentes à preocupações com a saúde mental, sendo assim, foram
construídas diversas ações, por parte da instituição, para atender as principais queixas.
Conclui-se, por consequência, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
procura atender as demandas e necessidades do corpo discente através da elaboração
e implementação de programas e projetos que possam auxiliar na estrada de cada um
no ensino superior.
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Anexos

TABELA 1 - QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE E PELO PROJETO DE EXTENSÃO
HÁBITOS DE ESTUDO NO PERÍODO DE 2011 A 2016.
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TABELA 2 - ATENDIMENTOS REALIZADOS E DISCENTES ATENDIDOS POR
SERVIÇO NO SETOR DE PSICOLOGIA (CASE) EM 2017.

GRÁFICO 1 - QUEIXAS EMOCIONAIS APRESENTADAS
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TÍTULO: O atendimento pedagógico hospitalar de crianças e as práticas pedagógicas
relacionadas a Linguagem Escrita
Resumo
No primeiro contato com a descoberta de uma doença grave há uma mudança
significativa na rotina de uma criança, nos seus pensamentos e/ou em seus
sentimentos. A criança doente é retirada, sem aviso prévio, da situação de saúde, para
a de adoecimento. Com isso, sua vida é tomada pela rotina hospitalar, ela deixa de
assumir diversos papéis que eram seus, que pertenciam a sua identidade enquanto ser
humano e passa a ter outra rotina, acompanhada de sentimentos de medo, angústia,
dor e incertezas. Dentro do hospital, a classe hospitalar vem como garantia de que essa
criança tenha o acompanhamento das atividades escolares assegurando o direito à
educação. Sendo assim, este relatório tem como principal objetivo relatar dados
coletados durante dois anos de pesquisa, realizada pelo projeto de Iniciação científica
da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em torno do objetivo de
investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da linguagem oral e escrita,
em uma classe hospitalar na Unidade de Pediatria do HUOL/EBSERH/UFRN,
especialmente, no atendimento a crianças de zero a cinco anos, focalizando às
atividades planejadas e realizadas pelas professoras no que diz respeito ao uso dos
gêneros escritos, que visem atender com qualidade às crianças hospitalizadas da
educação infantil, assim como o uso da linguagem oral e escrita em diferentes situações.
Palavras-chave: Educação Infantil; Contexto Hospitalar; Linguagem Oral e Escrita.
TITLE: Uma Visão Sobre o Desenvolvimento da Linguagem Oral e Escrita de Crianças
da Educação Infantil em Contexto Hospitalar.
Abstract
In the first contact with the discovery of a serious disease there is a significant change in
the routine of a child, in his thoughts and/or in his feelings. The sick child is withdrawn,
without prior notice, of the health situation, for the illness. With this, his life is taken by
the hospital routine, she ceases to assume several roles that were hers, which belonged
to her identity as a human being and starts to have another routine, accompanied by
feelings of fear, anguish, pain and uncertainties. Within the hospital, the hospital class
comes as a guarantee that this child has the accompaniment of school activities ensuring
the right to education. Thus, this report has as main objective to report data collected
during two years of research, carried out by the project of scientific initiation of UFRNUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, around the objective of investigating the
practices Developed in the context of oral and written language, in a hospital class in the
pediatric unit of HUOL/EBSERH/UFRN, especially in the care of children from zero to
five years, focusing on the activities planned and performed by Teachers with regard to
the use of the written genres, which aim to serve with quality to children hospitalized in
early childhood education, as well as the use of oral and written language in different
situations.
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Introdução
Se formos analisar o que é a infância veremos que durante o passar de alguns séculos,
o conceito que envolve essa fase da vida humana mudou de forma relevante. Houve
uma época da nossa história que a criança era tratada como um “adulto pequeno”,
sendo assim era obrigada a vestir, falar e se comportar como tal. Mas, nos dias de hoje,
percebemos o reconhecimento de que a infância é uma das fases mais importantes do
desenvolvimento humano, inclusive a Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000 da CLT Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu artigo 403, assegura que “é proibido
qualquer trabalho voltado a menores de dezesseis anos de idade, com exceção à
condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.” O parágrafo único do artigo determina que
"o trabalho do adolescente não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horário e locais
que não permitam a freqüência à escola”. Neste parágrafo vemos nas entrelinhas a
importância que se dá ao desenvolvimento da criança nesta fase tão fundamental de
sua vida, como também a influência da educação nesse quesito. Contudo, a ocorrência
de um adoecimento crônico na infância não pode ser evitado. Muitas vezes, surge como
algo extremamente imprevisível e traz consigo quebras no que se espera viver nessa
fase, impedindo que a criança brinque, conviva com seus colegas e até mesmo
frequente a escola. Uma nova rotina será estabelecida e em contrapartida, surgem
novos sentimentos, como o medo de morrer, a angústia, e a ansiedade que andam lado
a lado com o inesperado. Como garantia de que essas sensações sejam amenizadas e
o que o direito das crianças e dos adolescentes sejam assegurados, surge a classe
hospitalar. De acordo com a resolução n° 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o direito da criança e do adolescente
hospitalizado passa a ser reconhecido pela legislação brasileira. O item nove (9)
assegura que os educandos têm: “Direito a desfrutar de alguma forma de recreação,
programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante
sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995, p. 1). A escola dentro do hospital prevê a
continuidade das atividades educacionais das crianças em situação de adoecimento. O
atendimento pode ser feito tanto na classe, onde é mais comum, ou nos leitos,
isolamento, e até mesmo na UTI desde que exista precaução quanto aos cuidados
referentes à saúde dos aprendizes. Sendo assim, agindo de forma a conciliar as ações
educativas e a realidade hospitalar. Contudo, a classe hospitalar deve oferecer não só
atendimento pedagógico àquelas crianças com necessidades educacionais especiais NEE - mas, também, a todas aquelas que se encontram em condição de hospitalização
independente de sua patologia. Por conseguinte, este relatório tem como principal
objetivo relatar dados coletados durante dois anos de pesquisa, realizada pelo projeto
de IC- Iniciação científica da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em
torno do objetivo de investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da
linguagem oral e escrita, em uma classe hospitalar na Unidade de Pediatria do
HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente, no atendimento a crianças de zero a cinco anos,
focalizando às atividades planejadas e realizadas pelas professoras no que diz respeito
ao uso dos gêneros escritos, que visem atender com qualidade às crianças
hospitalizadas da educação infantil, assim como o uso da linguagem oral e escrita em
diferentes situações.
Metodologia
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Este presente relatório tem como principal objetivo mostrar dados secundários de uma
investigação classificada na abordagem qualitativa de pesquisa educacional, que
“envolve a obtenção de dados tendencialmente descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se
preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13).
Tendo isso em vista, delineamos um estudo intitulado como “Uma visão sobre o
desenvolvimento da linguagem oral e escrita de crianças da educação infantil em classe
hospitalar”, que está inserido no projeto de pesquisa “Linguagem Escrita na Educação
Infantil: analisando práticas pedagógicas no atendimento educacional à crianças de zero
a cinco anos”, coordenado pela Profª. Drª Jacyene Melo de Araújo, esta pesquisa foi
realizada no hospital HUOL/EBSERH- Hospital Universitário Onofre Lopes – Unidade
de Pediatria, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No primeiro
momento , contamos com a presença de duas professoras e a psicóloga responsável
pelo departamento para sistematizar o primeiro cronograma para as visitas. Nessa fase,
tivemos como maior objetivo caracterizar o ambiente, levando em consideração que ele
difere do ambiente no qual as pesquisadoras estão mais situadas, ou seja a escola
regular. Sendo assim, é fundamental que para uma melhor compreensão do motivo pelo
qual as práticas irão se caracterizar de tal maneira, que os pesquisadores se situem
dentro do lócus da pesquisa. No segundo momento, ao qual este relatório é destinado,
houve a contribuição de entrevistas que foram divididas em 4 blocos, sendo eles
nomeados como: questionamentos pessoais, que diz respeito à questões pessoais,
como formação acadêmica, idade, entre outros; compreensão sobre os princípios que
subsidiam a prática educativa, que se refere a visão geral das professoras sobre o que
é Educação Infantil; compreensão sobre o desenvolvimento inicial da leitura e escrita,
que concerne à questionamentos voltados a concepção teórica e metodológica das
professoras à atividades de leitura e escrita; e por último o eixo incentivo ao
desenvolvimento da oralidade, que deu ênfase em perguntas voltadas sobre o
planejamento das professoras evocado para o desenvolvimento da oralidade. Os eixos
supracitados, foram divididos em dois momentos, sendo um deles feito como forma de
entrevista, de forma coletiva, ou seja, as perguntas foram direcionadas às duas
professoras que por sua vez ficaram livres para responder concomitantemente. No
entanto, a outra parte foi enviada como questionário e direcionada para respostas
individuais, a fim de investigar o pensamento particular das professoras sobre as
questões. O resultados foram transcritos, analisados cuidadosamente e comparados
com os dados coletados através da observação participante, Sendo alguns deles
refutados, no entanto outros comprovados. Sendo assim, utilizados como base para os
resultados deste relatório em questão.
Resultados e Discussões
Desde o momento da descoberta de uma doença grave, até o momento em que a
criança chega ao hospital, seja apenas para passar alguns dias ou em situação de
internação, é nítido que há uma mudança significativa seja na sua rotina, nos seus
pensamentos e/ou em seus sentimentos. A criança doente é retirada, sem aviso prévio,
da situação de saúde, para a de adoecimento. Com isso, sua vida é tomada pela rotina
hospitalar, que acima de tudo tem como principal objetivo a cura. Então a criança deixa
de ser aluna, filha, bailarina, jogadora de futebol, isto é, ela deixa de assumir diversos
papéis que eram seus, que pertenciam a sua identidade enquanto ser humano. Hábitos
esses, que por muitas vezes eram extremamente prazerosos em sua vida, as boas
sensações que essas atividades traziam, passam a ser substituídas por sensações de
medo, angústia, dor e incertezas. Dentro deste contexto surge a importância da Classe
Hospitalar, que vem como garantia de direito à educação para a criança hospitalizada.
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De acordo com a resolução n° 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, o direito da criança e do adolescente hospitalizado
passa a ser reconhecido pela legislação brasileira. O item nove (9) assegura que os
educandos têm: “Direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas de
educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante sua
permanência hospitalar” (BRASIL, 1995, p. 1). Vale ressaltar que para além da garantia
de direito à educação, assegurado por lei, ela também se configura como um dispositivo
de ligação com uma das atividades que tomava grande parte da sua rotina fora do
hospital, agindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da criança dentro do
ambiente hospitalar, sendo assim, contribuindo significativamente com o seu processo
de cura. Nesta segunda etapa da pesquisa, diversos pontos fundamentais para os
resultados foram notados. No relatório anterior, havíamos falado sobre a importância e
necessidade de ter duas professoras por turno, prevendo que a classe é formada por
crianças de diferentes idades. Sabendo que o foco da nossa pesquisa se direciona à
atividades pensadas e planejadas para a educação infantil, esse fator é fundamental.
Tendo em vista, que duas professoras podem se organizar de forma a atender o público
da educação infantil, como também as crianças maiores. Ser professor é um trabalho
complexo, e ser professor de classe hospitalar é ainda mais. Levando em consideração
as atividades rotineiras de um hospital, que por muitas vezes impedem que todas as
crianças cheguem no mesmo horário, como também o quesito supracitado, das
diferentes idades que permeiam o nosso lócus de pesquisa, isso sem contar com as
atividades que são realizadas dentro de um espaço muito pequeno que se caracteriza
como uma brinquedoteca, rodeado de brinquedos que chamam a atenção das crianças,
inclusive ainda mais das crianças bem pequenas, que é o nosso foco em questão.
Dando relevância a essas características, no que tange a importância de se ter duas
professoras por turno, destacamos que no primeiro momento da pesquisa, o qual
também participamos, existiam duas professoras por período, mas por um motivo
determinante, em particular, uma das professoras precisou se afastar das atividades
escolares dentro do hospital. Sendo assim, ficamos com apenas uma professora para
atender as demandas. Esse momento ressaltou ainda mais a necessidade com relação
ao atendimento voltado para crianças pequenas, de 0 a 5 anos. Depois de um período
vivendo essa realidade, iniciamos o semestre de 2019.2 com a chegada de mais uma
professora, isso fez com que os nossos dados mudassem significativamente.
Começamos a perceber a presença de crianças menores, entre as idades as quais
damos ênfase nesta pesquisa, mas, vale enfatizar que notamos com maior frequência
crianças de 3 a 5 anos. Compreendendo que como fator incentivador vem a autonomia
de andar, sentar e participar, que crianças maiores de 3 anos possuem, dependendo do
seu quadro patológico, sendo assim, podendo participar das atividades sem necessitar
que seu acompanhante fique dentro da sala, o que acaba por facilitar o interesse e a
presença maior de crianças com essa faixa etária na classe hospitalar. As crianças
mesmo em situação de adoecimento precisam interagir e participar de atividades que
promovam a sua formação de forma integral, de acordo com Musatti (2007 p. 19): “Nos
primeiros anos de vida, é possível identificar os processos por meio dos quais as
crianças adquirem os primeiros elementos de conhecimento social, aprendem a utilizar
as primeiras mediações culturais na interação com o mundo das coisas e na interação
com os outros”. Essa fala ressalta a importância de se planejar atividades para crianças
bem pequenas, no tocante de que a única interação que algumas possuem, durante um
tempo extensivo, é com profissionais da saúde e aparelhos hospitalares. Se levarmos
em conta que a grande maiora das mães e/ou acompanhantes não sabem da
importância da estimulação das crianças desde do seu nascimento, torna-se papel
fundamental do professor prever a garantia dessa estimulação, planejando e articulando
atividades para todas as crianças que se encontram nessa condição. A classe Hospitalar
por se caracterizar como uma sala multisseriada, permite que crianças bem pequenas
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possam interagir com crianças grandes, incentivando e desafiando ainda mais o seu
desenvolvimento. Lev Vygotsky (1896-1934) já defendia o convívio em sala de aula de
crianças mais adiantadas com aquelas que ainda precisam de apoio para dar seus
primeiros passos. A convivência acaba gerando situações desafiadoras que são
fundamentais para o desenvolvimento humano. Falamos mais acima, que por quesito
de maior autonomia, crianças com menos de 3 anos não eram muito presentes nas
atividades realizadas em classe, ao questionarmos uma das professoras, ela
argumentou que não se sente capacitada o suficiente para fazer esse tipo de
atendimento, levando em consideração que quanto menor a criança for, mais frágil ela
será. E de fato, estando em situação de adoecimento a grande maioria dos bebês e
crianças bem pequenas se encontram em quadros bem delicados, o que acaba
impossibilitando a presença dessas crianças na classe hospitalar. É muito importante
dizer que esse argumento não se inclui apenas para as professoras do HUOL, durante
nosso percurso no papel de pesquisadoras, participamos também de outros momentos
fora do nosso lócus de pesquisa. Vivenciamos diversos encontros de formação
continuada voltados para professoras de Classes Hospitalares e Domiciliares do Rio
Grande do Norte. Em um dos encontros, no qual falávamos justamente sobre o
atendimento voltado ao público da Educação Infantil, muitas professoras confessaram
que não se sentiam instruídas o suficiente para a realização dessas atividades. Esse
esclarecimento nos fez ver o quão difícil se torna para as professoras atender à esse
público dentro do hospital. Contudo, Identificamos dois motivos influenciadores para
essas contestações, sendo o primeiro direcionado ao quesito formação, levando em
consideração o discurso das professoras que são cedidas pelo Estado, sendo assim,
tendo especialização e experiência no Ensino Fundamental I e se sentem mais
preparadas para atender as demandas das crianças maiores. E o segundo, a fragilidade
que essas crianças se encontram fisicamente e psicologicamente para receber o
atendimento. Para que a criança muito pequena compreenda o momento de
adoecimento, requer mais tempo que para uma criança com mais idade. Por se tratar
de um hospital rotativo, as crianças chegam e, dependendo da sua patologia, não
permanecem durante muito tempo para que consigam se adaptar, por muitas vezes
acabam arrancam o acesso, ficam com as mãos afetadas e com isso se sentem muito
indispostas para a grande maioria das atividades. Sabemos que ao atender crianças
muito pequenas, precisamos assumir um papel diferente do que assumimos ao atender
crianças grandes, nossa linguagem precisa ser adaptada, carecemos de adentrar no
mundo lúdico que envolve as crianças bem pequenas e, primordialmente, precisamos
ver a educação com outros olhos. Nessa fase da vida, as crianças precisam se
desenvolver em diversos aspectos, isso varia de acordo com a sua idade. De acordo
com Franco (2006, p. 4): “Muitas vezes pensamos a criança como oposição ao adulto.
Oposição estabelecida pela falta de idade ou de maturidade. Quando pensamos na
criança desta forma, a concebemos como um ser inacabado e incompleto, que precisa
evoluir, educar-se para tornar-se completo como o adulto”. Não devemos pensar a
criança apenas como um ser em constante mudança, ou que precisa evoluir a todo
momento, ela é mais complexa e completa do que isso, com cargas sentimentais,
inteligência e autonomia que devem ser consideradas. É importante dizer que é
fundamental que a criança desde pequena adentre no mundo da escrita, mas de forma
natural “é preciso pensar na sociedade, mais do que na escola, e é necessário pensar
na escrita como objeto cultural criado por inúmeros usuários, consolidado através dos
tempos [...]” (FERREIRO, 2005) Isso nos faz pensar na percepção de escrita a qual
devemos adotar, a escrita como comunicação social. Esse viés traz naturalidade a
aquisição da linguagem escrita, que faz com que as crianças não se sintam forçadas a
aprender o alfabeto e sim incluídas na sua própria cultura. Com isso “É preciso pensar
nos livros, mas também nos jornais, nas cartas, nos documentos oficiais, nas
publicidades, nos calendários, nos mapas e em vários outros objetos cuja a razão de
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ser é a própria escrita.” (FERREIRO, 2005). Vale ressaltar que concomitante a tudo isso,
a criança deve viver sua infância, atividades de faz de conta, artísticas e as próprias
brincadeiras que é fator decisivo e fundamental no desenvolvimento psíquico e motor
das crianças. Levando em consideração que uma das metodologias adotadas para
coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, nela podemos confirmar ou refutar
algumas conclusões que chegamos durante as vivências propiciadas pela observação
participante. Com ela, as professoras de forma conjunta, falaram sobre como atuam e
veem as atividades voltadas para o desenvolvimento da oralidade e escrita na educação
infantil. Notamos que existe um mural de atividades dentro da classe, nele todas
atividades são expostas e “sustentadas” por um prendedor que contém a letrinha inicial
do autor da atividade, seja ele já alfabetizado ou não. De acordo com as professoras,
esse espaço é de fundamental importância para que a criança se sinta parte constituinte
desse ambiente, como também valoriza o que foi construído por ela, dando um sentido
real às suas produções. Sabemos que a prática de leitura para crianças que ainda não
sabem ler e escrever é fundamental para o desenvolvimento e interesse natural desse
conhecimento, “As crianças entendem muito melhor o que quer dizer escrever por que
a ação de escrever produz resultados visíveis. Uma página antes ou depois da atividade
de escrita é qualitativamente diferente, enquanto a página do livro, antes e depois da
leitura, permanece idêntica.” (FERREIRO, 2005, p.58). Sabendo que a leitura é fator
incentivador para a apropriação da escrita, segundo a coleta, as professoras concordam
sobre atividades que têm o professor como leitor, pois essa ação mostra aos alunos que
as letras que possuem som, e que juntas formam as palavras que pronunciamos ao nos
comunicarmos cotidianamente. O professor tem papel fundamental na formação de
bons leitores, assumindo também o papel de mediador das sensações que o mundo da
leitura traz. Em concordância com Ferreiro: “Escrever é fazer sinais, mas quantos e
quais são necessários para fazer com que ali se "diga’’ intencionalmente aquilo que
quero que diga? As condições para “dizer por escrito” começam a ser exploradas muito
cedo, quando o ambiente propicia” (2005, p.58). No que diz respeito às ações de escrita,
notamos que mesmo que as crianças sejam muito pequenas ou ainda não sejam
alfabetizadas, elas são incentivadas a escrever (do seu jeito) e a identificar suas
produções, com as mediações elas começam a compreender a partir daquilo que tem
total sentido e significado para ela (seu nome) o que é a escrita.
Conclusão
De acordo com os resultados aqui expostos e discutidos, percebemos que é
fundamental a presença de duas professoras por turno na Classe hospitalar do HUOLHospital Universitário Onofre Lopes. De acordo com as necessidades vivenciadas
cotidianamente pelas professoras que atuam nesse lócus, no tocante, é quase
impossível atender à todas as demandas com qualidade. Prevendo os atendimentos
direcionados às crianças maiores e menores, leitos, UTI, contatos com a escola de
origem, o preenchimento da ficha de atendimento, os relatórios de acompanhamento
que são enviados tanto para a secretária, quanto para a escola de origem. Outro fator
preponderante que a pesquisa trouxe é a dificuldade de atendimento direcionado às
crianças bem pequenas, não só pelas professoras do nosso lócus de pesquisa, como
para professoras de outras classes hospitalares, pelos motivos por nós citados no corpo
deste relatório. Tendo isso em vista, como forma de colaboração da pesquisa para com
as crianças em questão, as professoras envolvidas e a sociedade como um todo, iremos
pensar e planejar um projeto de extensão colaborativo, para assim tentar contribuir com
o atendimento dessas crianças. Agora, saindo da teoria e unindo-a a prática. Com isso,
contamos que tanto essa pesquisa, quanto a extensão que dela surgirá, possa colaborar
tanto para graduandos do curso de pedagogia que têm interesse em educação no
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contexto hospitalar, quanto para o público-alvo a qual direcionamos essa pesquisa,
como também a todas as professoras de classe hospitalar que sentem necessidade de
resultados de pesquisas no contexto hospitalar voltadas para o público da educação
Infantil.
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TÍTULO: Para "formar bons marinheiros e uma educação proveitosa as crianças
expostas aos vícios e as miséria”: a Companhia de Aprendizes Marinheiro do Rio
Grande do Norte
Resumo
Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e as
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte, no
período que corresponde à segunda metade do século XIX ao início do século XX, na
cidade de Natal. Fundada sob o nome de Companhia Aprendizes de Marinheiro, foi
inaugurada em agosto de 1872. Tinha como propósito recrutar crianças desvalidas a fim
disciplinar seus corpos, formando-os marinheiros, prontos para constituir o corpo da
Marinha do Brasil. A partir de 1886, esta instituição passou a ser chamada de Escola de
Aprendizes Marinheiro, funcionando na cidade do Natal até 1942. Fez-se uso
fundamental do conceito de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem como,
o conceito de arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às fontes,
sabores. Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao período
de seu funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil,
localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Esses documentos foram transcritos
como uma das etapas da pesquisa sobre a Companhia/Escola de Aprendizes
Marinheiro do Rio Grande do Norte. Para tanto, nos debruçamos sobre esses
documentos a fim de analisar o funcionamento e as práticas escolares desta instituição.
Conclui-se, pois, que essa instituição militar, para formar marinheiros, adotava medidas
de adestramento de corpos – conceito foucaultiano – como prática integrada às práticas
educativas.
Palavras-chave: Escola de Aprendizes Marinheiros; Práticas Educativas; Disciplina.
TITLE: FOR THE "TRAIN OF GOOD SAILORS AND USEFUL EDUCATION TO
CHILDREN

EXPOSED

TO

ADDICTIONS

AND

MISERY":

THE

SAILOR

APPRENTICES' COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE.
Abstract
This research project aims to analyze the school practices and specificities of the Sailor
Apprentices' School of Rio Grande do Norte, in the period which comprehends the
second half of the 19th century, and the beginning of the 20th century, in the city of Natal.
It was founded under the name of Sailor Apprentices' Company of Rio Grande do Norte,
inaugurated in August 1872. Its purpose was to recruit undervalued children and
discipline their bodies, forming them sailors, ready to constitute Brazil’s navy force. In
1886, this institution was renamed as Sailor Apprentices' School, operating in the city of
Natal until 1942. Fundamental use was made of the discipline concept by Michel
Foucault (2014), and the concept of archive from Arlete Farge as well, responsible for
assigning flavors to sources. Methodologically, the documents that were analyzed
comprehends the period of its functioning, which are available at the Brazilian Navy
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Archive, located in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. The transcription of those documents
was also a part of the research about the Company/School of Sailors Apprentices of Rio
Grande do Norte. To this end, we deeply looked at the documents to analyze the
functioning and school practices of the institution. We conclude, therefore, that the
Company to train sailors adopted domestication of the body – a Foucault's concept – as
an integrated practice to the school practices.
Keywords: Sailor Apprentices' School; Educational Practices; Discipline.
Introdução
Em 16 de dezembro de 1872, sob o decreto n. 5181, uma nova instituição era fundada
no Rio Grande do Norte: a Companhia de Aprendizes Marinheiros. A primeira aparição
dessa instituição se deu em meados do século XIX. Seu funcionamento foi ativo em
Natal até 1942, período em que já se chamava de Escola de Aprendizes Marinheiros,
conferindo-lhe um caráter mais educacional e pedagógico ao projeto de formação de
crianças entre 11 e 14 anos, especificamente, em situação de carência - como órfãos,
miseráveis, viciados e desvalidos de uma maneira geral. O caráter militar desta
instituição observa-se em algumas de suas características, como um currículo misto,
que não apenas ensinava conceitos fundamentais - como gramática, aritmética,
geografia -, mas também conceitos morais - como doutrina cristã - e disciplinas para a
formação profissional de marinheiro - como a utilização de rifles, práticas aquáticas,
manuseio de equipamento naval e treinamento físico. Seu primeiro espaço de
funcionamento, até a compra de um terreno apropriado e a construção da escola (Cf,:
2º Livro de Termos Especiaes). Outro fator não meramente contextual é a Guerra do
Paraguai (1864 - 1870), ocasião da Batalha de Riachuelo ocorrida em 11 de junho de
1865, momento rememorado em atas da instituição (Cf.: Livro de Ordens do Dia). Dada
as lacunas sobre essa escola, e qualquer que tenha sido sua influência na cidade do
Natal, bem como sua localização, há uma demanda de pesquisa aí a ser consumada.
O fim, em termos de pesquisa, é apreender a experiência do funcionamento desta
instituição escolar, suas práticas educacionais e seus saberes fomentados, e sua cultura
escolar de disciplinarização do corpo, da mente e dos costumes.
Metodologia
Metodologicamente, a pesquisa não se prende à uma análise das prática educativas,
mas de um estudo da cultura escolar como um todo, compreendendo-a como um total
de caráter formativo. O processo metodológico de análise foi relativamente simples. Os
documentos utilizados, disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil, localizada na Ilha
das Cobras, Rio de Janeiro, foram, de forma lícita, concedidas ao coordenador da
pesquisa, o Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior, que os copiou digitalmente. Ao
todo, a documentação abrange, em dezessete livros, registros sobre o cotidiano,
métodos disciplinares, práticas educacionais, dados sobre higiene e saúde, além de um
vasto número de informações sobre acervo material. O primeiro passo da pesquisa pois os documentos são, em sua maioria manuscritos, do final do século XIX e início do
XX - foi transcrever a documentação paleográfica que estava disponível enquanto mídia
digital, visto que desde a extinção da escola, o arquivo tornou-se um espaço de memória
da instituição. A transcrição também se deu de maneira digital, utilizando dois
computadores para que os pesquisadores pudessem visualizar o documento, e
imediatamente digitar seu conteúdo em caracteres. Parte da transcrição é lenta, pois se
faz necessário compreender diferenças de estrutura gramatical, siglas, abreviaturas e
etc. Depois de transcrever a documentação, a próxima etapa foi analisar o conteúdo de
cada livro, categorizar, e explorar seu potencial científico, pensando no referencial
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teórico proposto a priori. Daí, então, foi necessária uma leitura crítica, compreendendo
não só os dados coletados, mas sua intenção enquanto registro escrito, e também sua
possível omissão deliberada. O debate se estendeu também a apresentação de
trabalhos no III COHISME - RN - Colóquio História e Memória da Educação. Intitulado,
"’Kyrie eleison’: perspectivas religiosas na proposta educacional da Escola de
Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte no fim do oitocentos”. O artigo busca
debater sobre como a Escola de Aprendizes em Natal aplicava as doutrinas religiosas
nas práticas escolares.
Resultados e Discussões
Dos dezessete livros transcritos, os dados coletados mostram dados muito variados e
específicos sobre o funcionamento da escola, e sua prática educacional. A discussão
documental gira em torno de três objetivos específicos, a saber, discutir as matérias
escolares e seus materiais didáticos (livros) que visavam formar uma cidadão militar
apto a defender sua Pátria, bem como saber gerir marinheiros aptos a construir
instrumentos de uso da Marinha do Brasil, bem como resistir a situações de
vulnerabilidade ao mar; entender o cotidiano nesse espaço escolar através das
anotações contidas nos Livros de Ordem do Dia responsáveis por descrever as
ocorrências, as burlas e as atividades próprias da cultura escolar; examinar as fichas
individuais dos alunos, chamada pela Marinha do Brasil de Livro de Socorros, contendo
informações que vão desde as medidas físicas do corpo as posturas e comportamentos
dos discentes, caracterizadas pelo processo de disciplinamento do corpo. O cotidiano
do funcionamento institucional, vide o Livro de Ordens do Dia e as atas de Concurrencia,
apresenta dados, sobretudo, de ordens administrativas e burocráticas - eventos, atas
contendo dados sobre alunos que se formaram ou foram expulsos, troca do corpo
administrativo no que diz respeito aos coordenadores e patentes -, e atas que
apresentam detalhes sobre materiais comprados para a escola. Este material,
especificamente, nos deu um panorama do funcionamento interno da escola. Quanto à
disciplina, métodos disciplinares punitivos utilizados sobre os próprios sargentos são
comuns, mostrando uma austeridade e rigidez interna próprio de uma escola militar,
percebido através das anotações contidas no Livro de Castigos para Sargentos.
Também foi possível analisar de que maneira um aprendiz poderia ingressar em turmas
mais avançadas, bancas examinadoras compostas para avaliar o desempenho
daqueles, e o ingresso até mesmo em especializações para serviço na marinha, por
meio do Livro de Atas de Exames dos Marinheiros. Quanto à educação em termos de
instrução, o livro de Termo de Concurso em especial se destaca, apresentando
exigências quase curriculares de aprendizagem, desde gramática e domínio do idioma,
até noções de geografia que sugerem a necessidade de auxiliar, por exemplo, uma
criança a adquirir um olhar atento à abstração de conhecimento topográfico. Em termos
de saúde, um documento que chama a atenção é o livro de Termo de Accidentes, que
contém informações médicas extremamente detalhadas. Todos os documentos
referenciados até aqui testificam, em suma, uma cultura escolar extremamente
preocupada com sua rigidez e austeridade institucional, bem como a preocupação, até
mesmo no currículo básico, de se formar marinheiros. O restante da documentação Livro de Contractos, Livro de Termos Especiaes, Livro de Termos e Concessão de
Terrenos, dentre outros -, apresenta um vasto acervo material do qual a escola
dispunha, e por vezes livrou-se, que vão desde coisas mais simples, como bandeiras,
até substâncias utilizadas na enfermaria.
Conclusão
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Ao analisar os documentos disponibilizados pelo Arquivo da Marinha do Brasil, na
cidade do Rio de Janeiro, foi possível observar de uma forma mais vasta a Escola
Aprendizes de Marinheiro do Rio Grande do Norte, a fim de entendê-la. Sabe-se que, o
principal objetivo dessa instituição, era o de formar marinheiros aptos para constituir o
corpo da marinha do Brasil. Para tanto, a estrutura escolar e didática da escola, estavam
necessariamente incorporada e direcionada para a efetivação desse propósito. No
entanto, não seria satisfatório limitar-se aos documentos. Como uma pesquisa
historiográfica, foi necessário problematizar as fontes e buscar conceitos que
direcionassem as questões levantadas. O principal desses conceitos utilizados, foi o de
disciplina postulado por Michel Foucault (2014), que possibilitou um melhor
entendimento acerca dos castigos que eram empregados na Escola. Através dos
documentos estudados que tratavam de punições, pode-se compreender que existiam
regras e normas, tanto para os alunos como para os docentes, que não podiam ser
infringidas. Caso fossem, eram dignas de correção através de punições, como por
exemplo, dias em prisões. Esse aspecto demonstra o que o filósofo francês, Michel
Foucault propõe em relação a docilização dos corpos. Concluindo então, que a Escola
Aprendizes de Marinheiro do Rio Grande do Norte, adotava uma série de medidas que
disciplinam todo o corpo escolar para que se atingisse os seus objetivos.
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