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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: Compartimentação e caracterização das unidades de paisagem da região 

imediata São Paulo do Potengi 

Resumo 

 

O presente trabalho trata do conceito Geossitêmico, que é um dos pressupostos quando 
a abordagem é a paisagem, levando em consideração os fatores abióticos e bióticos, 
relacionando-se mutualmente na paisagem, evidenciando a totalidade de suas 
interações. O trabalho tem como objetivo a compartimentação e a caracterização das 
unidades de paisagem da Região Imediata São Paulo do Potengi, para oferecer 
subsídios ao Zoneamento Econômico Ecológico do estado do Rio Grande do Norte, 
tendo como princípios a abordagem desenvolvida por Georges Bertrand e sua 
taxonomia desenvolvida também por ele. O resultado da referida pesquisa foi o 
mapeamento de 8 unidades geoambientais, sendo eles: Chapadas Sobrepostas Ao 
Embasamento Cristalino, Tabuleiros Interiores, Planalto da Borborema, Planaltos 
Cristalinos residuais, Depressão Oriental, Sertões do Piranhas, Tabuleiros do Agreste 
Potiguar e a Depressão do Agreste Potiguar. 

 
 
Palavras-chave: Paisagem; Geossistêmico; Região. 

TITLE: Compartmentation and characterization of landscape units in the immediate 

region São Paulo do Potengi 

Abstract 

 

The present work deals with the Geositemic concept, which is one of the assumptions 
when the approach is the landscape, taking into account the abiotic and biotic factors 
mutually related in the landscape, showing the totality of their interactions. The objective 
of this work is the compartmentalization and characterization of the landscape units of 
the São Paulo do Potengi Immediate Region, in order to offer subsidies to the Ecological 
Economic Zoning of the state of Rio Grande do Norte, based on the approach developed 
by Georges Bertrand and his developed taxonomy. by the same. The result of this 
research was the mapping of 8 geoenvironmental units, namely: Chapadas Overlapping 
the Crystalline Basement, Interior Trays, Borborema Plateau, Residual Crystalline 
Plateaus, Eastern Depression, Piranhas Sertões, Potiguar Wilderness Trays and 
Potiguar Wildness Depression. 
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Keywords: Landscape; Geosystemic; Region. 

Introdução 

A paisagem sempre foi na geografia um âmbito muito discutido, constituindo-se como 
um dos conceitos centrais da mesma, a partir dos anos 60 e 70 a paisagem ganha uma 
discussão mais aprofundada. 

A compartimentação e a caracterização das unidades de paisagem da região imediata 
tiveram como princípio os estudos desenvolvidos por Sochava (1963) e adaptados 
Bertrand (1972). O presente projeto buscou realizar a compartimentação das unidades 
de paisagem da região imediata de São Paulo do Potengi e analisar as características 

geoambientais dos compartimentos identificados. 

Bertand (1972) desenvolveu uma taxonomia adaptada na escala têmporo-espacial de 
Cailleaux e Tricart (1956). A partir disso, o mesmo apresentou uma divisão em unidades 
superiores (Zona, Dominío e Geossistema), a segunda divisão encontra-se em unidades 

inferiores (Região Natural, Geofácies e Geotópos. 

Zona está classificada na escala têmporo-espacial como a unidade de primeira 
grandeza, segundo Bertrand (1972) “a zona se define primeiramente pelo seu clima e 
seus ‘biomas’, acessoriamente por certas megaestruturas”. Já o domínio esta 
classificado como unidade de segunda grandeza, caracterizado com uma definição até 
certo ponto maleável, devido a sua necessidade de possibilitar distintos reagrupamentos 
que existem no meio, cada um seguindo sua própria hierarquia. 

Já o Geossitema, categoria que está em destaque nesse trabalho segundo Bertrand 

(1972) 

“O geosistema situa-se entre a 4ª e a 5ª grandeza têmporo-espacial. Trata-se, portanto, 
de uma unidade dimensional compreendida entre alguns quilômetros quadrados e 
algumas centenas de quilômetros quadra- dos. É nesta escala que se situa a maior parte 
dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e que evoluem as 
combinações dialéticas mais interessantes para o geógrafo. Nos níveis superiores a ele 
só o relevo e o clima importam e, acessoriamente, as grandes massas vegetais”. 

No quadro 01 podemos observar a classificação têmporo-espacial com exemplos do 

presente trabalho. 

Vale ressaltar que em estudos posteriores, Bertrand, em consonância de 
Beroutchachvili (1978), propôs o nome “Geocomplexo”, para trocar a taxonomia 
“Geossistema”, tendo em vista que os mesmo identificaram que o Geossistema 
caracterizava-se como uma categoria de analise da Geografia, indo além de uma 
unidade taxonômica. 

 
Metodologia 

 

Em um primeiro momento foi feito uma revisão bibliográfica acerca dos estudos 
geoambientais, preexistente no Rio Grande do Norte, com evidencia na região imediata 
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de São Paulo do Potengi. Utilizando principalmente dos estudos desenvolvidos por 
Bertrand (1972) da compartimentação taxonômica da paisagem, com adaptação em 
outros estudos de analise da paisagem dos condicionantes da paisagem como os de 
Tricart (1977) e Boló (1981). Levando em consideração como fator principal os inúmeros 
aspectos da Geografia Física da área de estudo e como há uma interação entre os 
mesmos. 

No que diz respeito aos Processamentos Digitais de Imagem (PDI), foi utilizado imagens 
de radar interferométrico advindas da missão SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), executada pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), em 
conjunto das imagens de satélite Landsat 8, disponibilizadas também pela NASA por 
meio da plataforma Earth Explorer. O mapeamento da área de estudo foi feito pela 
vetorização com dados georreferenciados, sendo escolhido o ArcGIS 10.2 (licença 
acadêmica) como o software para a plotagem dos dados e elaboração final do produto 
cartográfico. 

Além disso, foi necessária uma adaptação das metodologias que relatam as condições 
semiáridas, pois as mesmas predominam em toda a região imediata de São Paulo do 
Potengi. Para isso, foi necessário consultar o trabalho de Souza (2000), que realizou 
trabalho semelhante ao aqui desenvolvido para outras regiões semiáridas do Nordeste 

brasileiro. 

• Área de estudo 

Podemos observar na imagem 01 a localização exata da Região Imediata São Paulo do 
Potengi, que abarca 10 municípios, sendo eles: São Tomé, Barcelona. Ruy Barbosa, 
Caiçara do vento, Riachuelo, Santa Maria, São Pedro, São Paulo do Potengi, Lagoa dos 
Velhos e Senador Elói de Souza. 

O município São Paulo do Potengi, que dá nome a Região imediata é uma dos 
municípios que se destaca no estado do Rio Grande do Norte, segundo uma estimativa 
de 2008, feito pelo IBGE a população da mesma é de 17.436 pessoas. A região Imediata 
São Paulo do Potengi faz parte da Região Intermediária de Natal. Quando não se é 
possível ir a Natal, moradores de cidades vizinhas (como as citadas acima) acabam 
desenvolvendo relações socioeconômicas com a Região de São do Potengi, 
satisfazendo suas necessidades mais simples, como: serviços de saúde e educação; 
compra de bens de consumos; busca de emprego. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da vetorização feita foi delimitado na Região Imediata de São Paulo do Potengi 
a existência de 8 (oito) unidades da paisagem. Sendo elas, Chapadas Sobrepostas Ao 
Embasamento Cristalino, Tabuleiros Interiores, Planalto da Borborema, Planaltos 
Cristalinos residuais, Depressão Oriental, Sertões do Piranhas, Tabuleiros do Agreste 
Potiguar e a Depressão do Agreste Potiguar. O fruto central do presente trabalho foi o 
produto cartográfico (imagem 02), que mostra a distribuição da respectiva 
compartimentação. 

No gráfico 01 é possível analisar o quanto cada unidade da paisagem ocupa na região. 
Vale ressaltar que os Geocomplexos Chapadas Sobrepostas ao Embasamento 
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Cristalino; Sertões do Piranhas-Açu e os Tabuleiros do Agreste Potiguar foram 
evidenciados em uma mesma divisão devido a sua pequena extensão territorial, sendo 
impossível a sua captação no gráfico. Na totalidade as referidas unidades alcançam 
aproximadamente 15,5 Km², cerca de 1% do território da Região Imediata São do 
Potengi. 

3.1 Geocomplexo Tabuleiros Interiores 

O Geocomplexo Tabuleiros Interiores ocupa cerca de 3% do território da Região 
Imediata São Paulo do Potengi. O mesmo está localizado nos municípios Senador Elói 
de Souza e São Pedro, ocupando aproximadamente 72,3 Km². 

3.2 Gecomplexo Planalto da Borborema 

Com característica de um solo pedregoso, segundo o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SIBIC´s) o solo presente na região é o Litossolo Eutrófico, com 
altitudes elevadas que chegam a 613 metros de altitude (local mais alto aonde 
encontramos as chapadas sobrepostas ao embasamento cristalino), é o segundo 
Geocomplexo que está mais presente na Região Imediata São Paulo do Potengi, o 
mesmo ocupa 35% de toda região, tendo predomínio nos municípios de São Tomé, Ruy 
Barbosa e Caiçara do Rio do Vento, chegando a estar presente ainda nos municípios 
de Barcelona, Lagoa de Velhos e Riachuelo. O presente se estende por 

aproximadamente 908 Km². 

3.3 Planaltos Cristalinos Residuais e Estruturais 

A presente unidade geoambiental ocupa apenas 1% do território da Região Imediata 
São Paulo do Potengi, sendo pontualmente encontrado nos municípios de Riachuelo, 
Caiçara do Rio do Vento, São Paulo do Potengi, Senador Elói de Souza, Barcelona, Ruy 
Barbosa e São Tomé. Tendo ao todo uma dimensão territorial de aproximadamente 25 
Km². 

3.4 Depressão Oriental 

Constituído como uma unidade de paisagem bem característico da paisagem regional 
é o compartimento que é mais encontrado na Região Imediata São Paulo do Potengi. A 
referida unidade Geoambiental ocupa cerca de 60% da região, estendendo-se pelos 10 
municípios que compõe a região Imediata São Paulo do Potengi, com total presença 
territorial município de Santa Maria. O mesmo tem extensão territorial de 
aproximadamente 1.502 Km². 

3.5 Depressão do Agreste Potiguar 

A unidade Geoambiental Depressão do Agreste Potiguar está presente em sua 
totalidade no município de São Pedro, possuindo uma extensão territorial de 
aproximadamente 29,9 Km², ocupando 1% da Região Imediata São Paulo do Potengi. 

 
Conclusão 
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Diante do analisado, concluímos que os objetivos da pesquisa foram alcançados com 
sucesso. Foram compartimentadas 08 unidades geoambientais no decorrer dos 10 
municípios da Região Imediata São Paulo do Potengi, mostrando sua área bem 
diversificada da região, o que propicia uma discussão mais avançada acerca da 
caracterização da área de estudo. 

Vale ressaltar que o presente trabalho faz parte de um projeto que visa fazer o estudo 

e a compartimentação do estado do Rio Grande do Norte. 
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Quadro 01: Unidades taxonômicas de Bertrand (1972), atualizado de acordo com Diniz, 
Oliveira e Medeiros (2015), aplicado a paisagem da Região Imediata São Paulo do 

Potengi. 

 
 

Gráfico 01 
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TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRODUÇÃO DA MORADIA – REFLEXÕES 

SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO 

SOCIAL NA CIDADE DE CAICÓ- RN. 

Resumo 

A moradia é um dos direitos básicos do brasileiro, previsto na Constituição Federal. 
Todavia, a questão habitacional já era discutida pelo Governo Federal anteriormente. 
Prova disso foi a criação do Banco Nacional de Habitação (1964-1986), que financiou 
as residências para classe média e para os pobres e o programa Minha Casa, Minha 
Vida, que similarmente retomou tal financiamento. Ressalta-se que as dificuldades em 
adquirir um imóvel envolvem o seu alto preço, como também a concentração fundiária 
da terra urbana, que o encarece - pela especulação imobiliária ou pelo aluguel de 
imóveis. Assim, o acesso à moradia urbana depende cada vez mais do poder aquisitivo, 
em detrimento do cumprimento de sua função social. Diante disso, propõe-se analisar 
como Caicó-RN absorveu a questão habitacional da construção de moradias sociais e 
elaborou suas políticas para a construção destas nos últimos 10 anos, afim de promover 
o cumprimento da função social da terra urbana. Para tais análises, foram feitos 
levantamentos bibliográficos, além de uma pesquisa documental junto aos órgãos 
municipais. A partir dessas pesquisas, viu-se, que, embora haja um déficit habitacional 
municipal considerável, poucas foram as ações para minimizá-lo. Logo, nota-se que 
apesar da Prefeitura Municipal ter elaborado políticas para a construção de moradias 
sociais na última década, ainda há muitas famílias almejando a casa própria, enquanto 
outros detêm imóveis ociosos ou sendo alugados. 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Moradia adequada. Função social da terra urbana. 

TITLE: Public Policies for social housing construction: How Caicó has acted to minimize 

its housing deficit and fulfill the social function of urban land in the last 10 years 

Abstract 

The dwelling is one of the basic rights of the Brazilian, provided for in the Federal 
Constitution. However, the housing issue was discussed previously by the Federal 
Government. Proof of this was the creation of the National Housing Bank (1964-1986), 
which financed the homes for the middle class and the poor, and the Minha Casa, Minha 
Vida program, which similarly took over such financing. It is worth noting that the 
difficulties in acquiring a property involve its high price, as well as the concentration of 
urban land, which makes it expensive - by real estate speculation or real estate rent. 
Thus, access to urban housing depends more and more on purchasing power, to the 
detriment of the fulfillment of its social function. In view of this, it is proposed to analyze 
how Caicó-RN absorbed the housing issue of social housing construction and elaborated 
its policies for the construction of these in the last 10 years, in order to promote the 
fulfillment of the social function of urban land. For these analyzes, bibliographical surveys 
were done, as well as a documentary research with the municipal agencies. From these 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 16 

 

surveys, it was found that, although there is a considerable municipal housing deficit, 
few actions were taken to minimize it. Therefore, although the City Hall has developed 
policies for the construction of social housing in the last decade, there are still many 
families wanting their own home, while others have idle properties or are being rented. 
 
Keywords: Public policy. Adequate housing. Social function of urban land. 

Introdução 

A cidade vem passando por grandes transformações, que foram intensificadas pelo 
processo de industrialização, tornando-se o espaço das relações sociais, concentrando 
o sobreproduto agrícola, as técnicas, muitos dos indivíduos e os capitais. Um outro fator 
que contribuiu para a dinâmica da cidade foi a mecanização do campo, que no caso 
brasileiro, vai ocorrer no início da década de 1970. Este evento proporcionou a saída de 
levas de migrantes que se dirigiram a urbe a fim de encontrar novas formas de viver. 
Sabe-se também, que essa migração de pessoas carentes não foi totalmente absorvida 
pelo mercado de trabalho, acrescendo o índice de desemprego e provocando um 
inchaço urbano, que se espacializou na forma de conjuntos habitacionais e de subúrbios 
na zona periférica da urbe. A isso, Lefebvre (1991) chamou de uma urbanização 
desurbanizada, produto do impulso da industrialização sobre a urbe, que nega a 
urbanização (enquanto modo de vida) aos seus cidadãos. Vasconcelos Filho (2013) 
assevera que, no caso brasileiro, nega-se não só o direito à cidade, como também à 
moradia, seja por que os desfavorecidos não tem acesso à moradia digna, seja por que 
o que se tem são habitats. 
Toda essa problemática urbana motivou aos Governos a buscarem planejar ainda mais 
suas cidades, de modo a comportar adequadamente seus moradores, garantindo-lhes 
o acesso à moradia adequada, educação, saúde, segurança, etc. Contudo, 
especialmente nos países subdesenvolvidos, essa não é uma tarefa fácil, dada a 
velocidade em que as cidades cresceram, alojando os indivíduos pobres nas periferias.  
Não bastasse o inchaço, tal problemática ganhou um outro agravante: o encarecimento 
do solo e da moradia urbana. O capitalismo fez da terra urbana, um bem muito lucrativo, 
já que apesar de não ser produzida, pode ser acrescida pela ampliação do perímetro 
urbano, sem implicar na desvalorização do seu preço. Assim, ganha-se muito com esse 
solo, sem que seja necessário construir nada, provocando o seu monopólio pelos ricos. 
Logo, políticas públicas de financiamento e construção de moradias sociais são 
necessárias, em uma tentativa de minimizar a concentração fundiária e especulação 
imobiliária e facilitar a aquisição da casa própria pelos mais pobres.  
Ressalta-se, que na região Nordeste, essa urbanização segregadora e desigual é ainda 
mais acentuada devido o contexto histórico das relações patriarcais (onde o direito à 
propriedade é sobreposto à função social da terra urbana), como também pelos baixos 
índices sociais, que acrescem a desigualdade urbana. Assim, a coabitação familiar 
urbana, a ocupação de domicílios precários e o ônus excessivo com aluguel são 
produtos dessa exploração e concentração fundiária urbana, assolando as famílias 
carentes nordestinas (SANTOS, 1994).  
Quanto à essa função social da terra urbana, o Estatuto da Cidade (Lei 10.527/01), 
garante que toda propriedade privada deve cumpri-la, considerando o que está disposto 
no Plano Diretor de cada cidade. Neste caso, buscou-se verificar o que o Plano Diretor 
de Caicó entende por essa função, já que esta foi a cidade escolhida para as análises 
desse trabalho. Viu-se que no Art. 07º desse Plano (2006), admite-se que todas as 
propriedades devem se comprometer em ter aproveitamento e uso compatível com os 
atendimentos dos equipamentos públicos, além de garantir a preservação do meio 
ambiente e a saúde e segurança dos seus moradores e vizinhos.  
A partir disso, foi feito um estudo entre o cumprimento da função social da terra urbana 
e o direito à propriedade de Caicó-RN. Para tanto, analisou-se o Conjunto Nova Caicó, 
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enquanto uma política de construção de moradias sociais, que garantiria o cumprimento 
dessa função e minimizaria o déficit habitacional municipal. Atentou-se também para as 
propostas de ampliação dessas políticas e o comportamento do mercado imobiliário – 
enquanto forma indireta de acesso à terra urbana e uma materialização do direito à 
propriedade urbana a despeito da função social urbana. 
 

Metodologia 

 
O presente trabalho lançou mão de uma pesquisa bibliográfica sobre o direito à cidade 
e à moradia adequada, o cumprimento da função social da terra urbana e o direito à 
propriedade, assim como sobre as políticas públicas de habitação, consultando a 
Constituição Federal, o Estatuto da cidade e o Plano Diretor de Caicó-RN - escolhida 
como objeto de estudo pela sua urbanização segregadora. Ademais, foram realizadas 
leituras sobre outras políticas que tiveram rebatimento sobre a questão habitacional 
direta ou indiretamente, como os Planos Nacionais de Desenvolvimento.  
Também foram consultados alguns livros, como O direito à cidade, A urbanização 
brasileira e O direito à moradia e o discurso de implantação de políticas públicas 
habitacionais na perspectiva de construção de cidades saudáveis e democráticas: 
reflexões sobre Araguaína - TO, de modo a compreender a cidade (como e por que o 
direito à moradia adequada é negado aos mais pobres), como também a concentração 
fundiária urbana nordestina, que assola essa população a tanto tempo. Outras leituras 
se fizeram necessárias no que se refere a realidade socioeconômica de Caicó, sendo 
embasadas em revistas e endereços eletrônicos como o do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e da Fundação João Pinheiro.  
Ademais, foram feitas pesquisas junto à Prefeitura Municipal de Caicó-RN - 
principalmente junto às Secretarias de Trabalho, Habitação e Assistência Social, de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos e de Tributação, para compreensão de como se deu 
a implementação de políticas públicas para a construção de moradia social e a 
participação do mercado imobiliário nesse setor.  
Investigou-se também o número de casas construídas nos últimos 10 anos no Conjunto 
Nova Caicó e as propostas para sua ampliação. Outros pontos investigados foram o 
número de empresas imobiliárias existentes em Caicó, a fim de compreender como o 
mercado imobiliário caicoense tem se comportado. Ressalta-se que também tentou-se 
levantar informações sobre a ampliação do Perímetro urbano da cidade e a participação 
do mercado imobiliário no PIB, junto à Prefeitura e a Câmara de Vereadores, contudo 
não se obteve sucesso. 
 
Resultados e Discussões 

 
A cidade é reflexo, condição e condicionante das relações sociais, como Lefebvre 
(1991;1999) admite. Essas relações sociais absorveram conflitos e desigualdades 
produzidas pelo capitalismo, que renderam à cidade, três grandes processos: a 
concentração fundiária, especulação imobiliária e segregação socioespacial. Tais 
fatores dificultam a aquisição de moradia digna pelos mais pobres, por provocarem o 
encarecimento do solo e das residências urbanas.  
Essa dificuldade no acesso à moradia adequada, motivou o Estado a buscar garantir o 
cumprimento da função social da terra urbana, combatendo a concentração e 
especulação imobiliária urbana, auxiliando-os com financiamentos para a compra de 
suas residências. Nesse sentido, o Plano Diretor de Caicó (2006) assume tais 
compromissos. Todavia, alguns pontos (como a delimitação dos bairros e o mapa da 
mancha urbana e delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social) ficaram 
pendentes, demonstrando que o planejamento urbano caicoense permanece 
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incompleto e não recebeu a merecida atenção pelas diversas gestões, que se 
sucederam desde a sua elaboração.  
Quanto às políticas habitacionais nacionais ou que tiveram rebatimento sobre esse 
setor, pode-se citar o I Plano Nacional de Desenvolvimento, que tratou a habitação como 
um dos pontos essenciais do seu modelo econômico. Não à toa, a existência do Banco 
Nacional de Habitação (BNH) se deu nesse período: 1964-1986. Entretanto, essa 
grande política habitacional privilegiou a classe hegemônica.  
Consoante a Cardoso (2002), em doze anos foram construídas 4,5 milhões de 
residências, das quais, somente 33,5% foram destinadas aos pobres. Apesar disso, o 
autor lamenta a extinção do BNH, pela lacuna deixada nas políticas do seu tipo. Prova 
disso é que, desde então vários órgãos assumiram a questão habitacional, mas não 
tiveram êxito. Não bastasse isso, o Estado delegou a construção das moradias sociais 
aos municípios, que não possuem a mesma verba para lutar pela causa, enfraquecendo 
ainda mais a doação e financiamento de moradias sociais.  
Entretanto, em 2009 foi criado o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que 
assemelha-se com o BNH, por financiar residências adequadas para famílias que 
recebem até sete salários mínimos, em uma parceria entre a Caixa Econômica Federal 
e o Estado brasileiro ou com os respectivos órgãos das administrações direta ou 
indireta, que aderirem ao programa e Empresas do setor de Construção Civil (CAIXA 
ECONÔMICA..., 2019).  
Um instrumento da política urbana, anterior ao programa MCMV, é o Estatuto da Cidade, 
criado em 2001, que representou um momento ímpar para os mecanismos das políticas 
públicas habitacionais, por nortear a elaboração de todas elas desde então. Neste 
sentido, o Estatuto da Cidade (2008) comprometeu-se em regular o uso do solo e da 
propriedade urbana, promovendo o bem-estar social e o equilíbrio ambiental, além de 
garantir o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao lazer, etc.  
De modo geral, esses direitos também estão assegurados ao longo da Constituição 
Federal (Art. 6º, 1988), contudo, o direito à moradia e à terra urbana - para não citar os 
demais - seguem sendo negados comumente aos grupos sociais excluídos. Isso se 
justifica, pois as leis e as políticas habitacionais não são devidamente cumpridas, 
tampouco são aplicadas de forma neutra, sem beneficiar ao grupo hegemônico, 
permitindo que a problemática da habitação urbana persista. Todavia, o planejamento 
urbano se faz necessário e carece ser implementado corretamente, baseando-se na 
realidade urbana, tratando de suas necessidades e potencialidades.  
Antes de tratar das políticas habitacionais de Caicó, é mister identificar tal área de 
estudo. Trata-se de uma pequena cidade (com 67,5 mil habitantes) do Rio Grande do 
Norte e que ainda assim, tornou-se sede de sua região imediata (IBGE, 2019).Todavia, 
o modelo de urbanização caicoense é perverso, por negar o direito à moradia digna a 
mais de cinco mil famílias.  
Em 2010, este município possuía 17.141 domicílios urbanos, dos quais, 8.712 tinham 
um rendimento de até 02 salários mínimos (IBGE, 2019). Tal limitação orçamentária 
representa a existência de um conjunto expressivo de famílias que não conseguem ter 
acesso à habitação com infraestrutura digna e segura. Isso porque, desde que o solo 
urbano se tornou mercadoria, o acesso à moradia adequada tornou-se mais difícil e 
caro, visto que isto se dá pelas relações capitalistas de poder pagar ou não por este 
bem. 
Considerando a metodologia da Fundação João Pinheiro (2013), há duas classes para 
residências irregulares, quais sejam: déficit habitacional e inadequação domiciliar. 
Partindo de tal metodologia, viu-se que dos 17.141 domicílios urbanos caicoenses, há 
2.063 moradias com déficit e outras 3.516 tem alguma inadequação habitacional, até 
2010 (FUNDAÇÃO JOÃO ..., 2019). Somados, têm-se que 32,5% de domicílios dessa 
cidade possuem irregularidades, o que é mais corriqueiro nas casas de rendimento de 
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até 03 salários mínimos, demonstrando que, de fato, a pobreza dificulta a ocupação de 
moradias dignas.  
Nesse sentido, esses 32,5% de residências com alguma irregularidade, justificam a 
implantação de políticas públicas habitacionais em Caicó, assim como a existência 
deste trabalho - que evidencia tais disparidades nas condições de moradia nesse local, 
a partir do seu déficit e inadequação habitacional.  
Ainda sobre os resultados do Déficit e da Inadequação Domiciliar, notou-se a melhora 
desses percentuais obtidos entre 2000 e 2010. Essas reduções estão ligadas à melhora 
do rendimento familiar caicoense. A priori, havia 14.473 lares (urbanos e rurais), dos 
quais, 85,4% tinham um rendimento de até 03 salários mínimos. Já em 2010, havia 
18.616 moradias no total, das quais, 63,9% tinha um rendimento similar. Assim, em uma 
década, o orçamento familiar de Caicó melhorou em cerca de 21% das moradias, o que 
possibilitou essa melhora no déficit e inadequação habitacional nesse período 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2019).  
Considerando somente o comprometimento da infraestrutura das residências (quanto à 
iluminação elétrica, abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário, 
conforme os critérios da Fundação João Pinheiro), tem-se que o pior aspecto da moradia 
urbana de Caicó é o esgotamento sanitário, possibilitando a contaminação de pessoas 
e do meio ambiente, pelo contato com tais dejetos.  
Ainda que o IBGE (2019) admita que, em 2010, Caicó possuía 76,1% de esgotamento 
sanitário adequado, deve-se atentar para os 63 casos de dengue registrados naquele 
ano e outros 314, em 2012. Ademais, é preciso ter em vista que a cidade só possui 1,5% 
de urbanização de vias públicas adequada (que considera a presença de bueiro, 
calçada, pavimentação e meio-fio).  
Assim, mesmo que não se possa asseverar que o esgotamento deficitário e a falta de 
bueiros sejam os únicos motivos para a incidência dessa doença, admite-se que a 
escassez destes contribui significativamente para a proliferação dos insetos, 
aumentando o risco de contrair a doença.  
Somado a toda essa problemática da urbanização caicoense, tem-se o atraso na 
implementação das suas políticas habitacionais. Um exemplo é a adesão ao Programa 
Minha Casa Minha Vida para a construção de moradias sociais, que é uma expectativa 
do município desde 2012. Naquele ano, planejou-se construir 1.300 residências no 
Conjunto Nova Caicó, a partir de uma aliança com o Banco do Brasil e com a Caixa 
Econômica Federal. Contudo, isso não se realizou, já que o município não elaborou os 
devidos documentos que embasassem tal projeto.  
Assim sendo, vê-se que o Governo Municipal de Caicó está em dívida com seus 
cidadãos pobres, já que depois de tantas gestões, a cidade continua sem aderir ao 
Programa MCMV para a ampliação do Conjunto Nova Caicó. Em contrapartida, com 
base nas entrevistas realizadas com alguns agentes imobiliários do local, viu-se que 
eles foram mais sagazes e conseguiram financiar parte de seus imóveis por este 
programa. No entanto isso não facilitou a compra de imóveis para todos os citadinos, já 
que os preços estabelecidos, não são acessíveis para muitas famílias, que tem 
rendimento limitado.  
Salienta-se também, que a implementação da política de construção de moradia social 
de Caicó, esboçada no Conjunto Nova Caicó, elucida o quanto a Prefeitura pensa a 
moradia, somente enquanto um habitat, desvalorizando-a enquanto um habitar. A falta 
de equipamentos públicos destinados ao lazer da população desse conjunto, denuncia 
isso. Lefebvre (1991) entende que o habitar depende também dos espaços de lazer que 
o cercam, de modo a estabelecer as relações interpessoais. Assim, enxergar a 
residência enquanto o lócus (apenas) da realização das necessidades fisiológicas, é 
entende-la enquanto um habitat, que deve cumprir apenas sua função básica.  
Não obstante, algumas ações foram tomadas e merecem ser expostas, tais como a 
implementação de tal política pública para construção de moradia social no Conjunto 
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Nova Caicó, que vem doando residências desde 2009 e que é produto de muitas 
alianças, inclusive com o Banco Paulista e com o Programa de Aceleramento do 
Crescimento (PAC) (PREFEITURA..., 2016).  
Entretanto, apesar de tantas alianças, até o momento, só foram entregues 372 
moradias, o que é uma soma pequena, diante das cinco mil residências irregulares. Viu-
se também a reserva de áreas centrais, para a construção de equipamentos públicos: 
uma creche e um posto de saúde – ambos entregues. Em contrapartida, a escola de 
ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) não se materializou, assim 
como o campo de futebol. (PREFEITURA..., 2006) Quanto ao ginásio poliesportivo, a 
situação é mais dramática, pois ele foi entregue e destruído por membros da própria 
comunidade, conforme informações dadas pela Prefeitura Municipal de Caicó.  
Logo, nota-se que apesar de tais políticas habitacionais serem necessárias para a 
melhoria das condições de vida das famílias pobres de Caicó, elas não têm a força 
necessária para sanar o déficit e a inadequação domiciliar de Caicó, que somados, são 
muito maiores do que o quantitativo de residências sociais, entregues na última década. 
Por tal motivo, o Departamento de Habitação Social busca a ampliação do Conjunto 
Nova Caicó, estabelecendo uma aliança com o programa Minha Casa Minha Vida, junto 
à Caixa Econômica. A partir disso, serão doadas 440 moradias.  
No que se refere à concentração fundiária, esta se fez clara em Caicó durante as 
investigações junto aos corretores imobiliários do município. Um deles admitiu ter 440 
residências, afora os seus prédios comerciais. Em contrapartida, em uma década, a 
Prefeitura Municipal entregou somente 372 lares, exemplificando a fragilidade da 
Política Habitacional de Caicó, que deixa os grupos excluídos à mercê dos 14 agentes 
imobiliários da cidade. Por outro lado, tal situação também denuncia o poder do mercado 
imobiliário.  
Esses agentes ditam preços de aluguéis e de financiamentos, que devem encaixar-se 
no pequenino orçamento do trabalhador caicoense, que recebe apenas 1,6 salários 
mínimos, quando, por sorte, se é um dos 17% da população ocupada (IBGE, 2019). 
Quanto ao preço de residências, foi revelado que o valor cobrado é superior a 100 mil 
reais, podendo ser financiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Contudo, um 
financiamento deste porte é inviável para a população carente.  
A existência de tantos agentes imobiliários demonstra também o quanto o direito à 
propriedade se sobrepõe à função social da terra urbana, construindo brechas para que 
o uso do solo urbano não deva cumprir primeiramente a sua função social, mas que 
garanta o lucro de alguns atores sociais, seja pela especulação, seja pela estrutura 
fundiária da terra urbana que historicamente foi produzida para manter a lógica do 
mercado. 
 

Conclusão 

 
Desde que o capitalismo fez da cidade, o seu centro da tomada de decisões e passou 
a vendê-la como um dos seus bens, a urbe deixou de ser o espaço dos encontros, da 
realização das relações sociais e tornou-se o espaço onde as desigualdades 
socioeconômicas são mais claras.  
Assim, o solo urbano passou a ser uma reserva de valor muito lucrativa, despertando o 
interesse da classe hegemônica - que provocou a concentração fundiária urbana, a 
especulação imobiliária e a segregação socioespacial. Essa última, delegou aos 
carentes, às zonas de risco e/ou as que não possuem os devidos equipamentos públicos 
e por isso, são mais baratas.  
Sabe-se que as desigualdades sociais motivaram a criação de muitas políticas públicas, 
como os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Já as demandas habitacionais e a 
segregação socioespacial motivaram a criação de outras políticas, como o Banco 
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Nacional de Habitação, o Estatuto da Cidade e o Programa Minha Casa, Minha Vida. A 
nível municipal, Caicó (objeto desse estudo) implantou algumas políticas, como o Plano 
Diretor, e a política pública de construção de moradia social, sob a forma do Conjunto 
Nova Caicó.  
Ainda que nem todas dessas ações tenham objetivado minimizar o déficit habitacional, 
viu-se que elas tiveram desdobramento sobre a questão. Contudo, também notou-se, 
que muitas delas não alcançaram todos os seus objetivos ou beneficiaram os ricos (que 
forçam o Estado a agir conforme seus interesses), em detrimento dos desfavorecidos. 
Por tal motivo, pode-se compreender que o planejamento urbano e as políticas, 
comumente, não são neutros.  
Em consequência dessas políticas públicas não atingirem seus objetivos, os pobres 
seguem com dificuldades em comprar suas residências de infraestrutura adequada. 
Assim, as políticas de construção de moradia social continuam sendo necessárias. Em 
Caicó, precisamente, elas são ainda mais pertinentes, considerando que das 18,5 mil 
residências existentes até 2010, havia mais de cinco mil com algum tipo de 
irregularidade na infraestrutura ou nos custos.  
Ainda assim, esses lares eram ocupados pela população pobre de Caicó, que recebe 
cerca de 1,5 salários mínimos e não tem como comprar uma residência aos agentes 
imobiliários, que cobram, em média, 100 mil reais por uma unidade. Essa população 
fica, por conseguinte, à mercê da elaboração das políticas públicas de construção de 
moradia social em Caicó, que construiu apenas 372 unidades na última década, o que 
denuncia a fragilidade de tais políticas.  
Portanto, apesar das políticas habitacionais e o Plano Diretor de Caicó se comprometam 
em cumprir a função social da terra urbana (garantindo o acesso à terra urbana e à 
moradia a todos os seus cidadãos), o que foi visto foi a persistência dessas 
problemáticas. Ademais, a persistência do déficit habitacional municipal, mantém os 
cidadãos pobres em casas sem infraestrutura. Em contrapartida, o direito à propriedade 
se reafirma e vem controlando uma soma considerável das moradias urbanas. 
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Resumo 

O presente trabalho objetiva investigar a aprendizagem dos conceitos científicos na sua 
essência e identificar o conhecimento conceitual dos futuros professores de ciências, 
levando-se em consideração o campo do enfoque histórico-cultural e a filosofia do 
materialismo histórico dialético. Metodologicamente, a pesquisa se baseia no 
experimento formativo de L.S.Vigotsky (1896-1934), por se tratar de uma estratégia 
compatível com a investigação dos aspectos psicológicos da Atividade. Já no que 
concerne a coleta de dados, utilizou-se das orientações que os licenciandos do Curso 
de Pedagogia possuem acerca dos conceitos científicos e de uma prova pedagógica 
para o diagnóstico do conhecimento conceitual e operativo acerca de conceitos no 
âmbito das ciências. A fundamentação teórica expõe-se a partir de autores como: 
Galperin(1979); Leontiev (1978); Talizína (2008); Vigotsky(2002), dentre outros que 
tratam da formação dos conceitos, da orientação da ação e da perspectiva 
desenvolvimental da atividade. Já no que se refere aos resultados e discussões 
apresenta-se a coleta de dados a partir da orientação que os estudantes de pedagogia 
possuem acerca dos conceitos em conformidade com o Esquema Completo da Base 
Orientadora da Ação- EBOCA e da sua referida importância na formação da 
personalidade e da consciência. 

 

Palavras-chave: Conceitos. Desenvolvimental. Orientação. Estudantes. Ciências. 

TITLE: RESEARCH ON DEVELOPMENTAL EDUCATION IN SCIENCES 

Abstract 

 

The present study reveal a propose to learning scientific concepts and to identify the 
conceptual knowledge of future science teachers about this, taking into account the 
historical-cultural approach and the philosophy of dialectical historical materialism. 
Methodologically, the research is based on Vygotski’s method of formative experiment, 
as it is a strategy compatible with the investigation of the psychological aspects of the 
Activity by pedagogic test about concepts in the sciences. The research consider of 
guiding activity of Pedagogy students.The theoretical foundation is exposed from authors 
such as: Galperin (1979); Leontiev (1978); Talizin (2008); Vigotsky (2002), among others 
that deal with the formation of concepts, the orientation of the action and the 
developmental perspective of the activity. Regarding the results and discussions, we 
present the data collection from the orientation that the pedagogical students have about 
the concepts in accordance with the Complete Scheme of the EBOCA Action Guiding 
Base and its referred importance in the formation of the personality and conscience. 
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Introdução 

O enfoque histórico-cultural nos estudos da didática em função da atividade delimitam 
os pilares da pesquisa fundamentada no ensino desenvolvimental nas ciências. 
Originalmente, enfatizada por uma base neurofisiológica da psicologia no 
desenvolvimento, Lev. Vigotsky considera ser necessária a mediação entre o 
materialismo dialético e os estudos dos fenômenos psíquicos concretos (DUARTE, 
2008). 

A formação das ações mentais e dos conceitos insere-se a partir da atividade 
orientadora que possibilita a formação por etapas. No que concerne a formação dos 
conceitos, os procedimentos consistem na introdução das características essenciais 
que compõe a base orientadora da ação, enquanto conhecimento da ação e do controle. 

(GALPERIN, 1979; TALÍZINA, 2008; NÚÑEZ, 2017). 

Embasado na gênese do materialismo histórico-dialético, o referido estudo tem como 
contribuição metodológica o experimento formativo, que se caracteriza pela intervenção 
ativa nos processos mentais. A partir de uma investigação de natureza epistemológica, 
objetiva investigar a aprendizagem dos conceitos científicos na sua essência e 
identificar o conhecimento conceitual dos futuros professores de ciências. 

A elaboração deste estudo se justifica na ênfase da aprendizagem dos conceitos 
científicos, bem como na busca de meios institucionais que favoreçam a formação da 
personalidade integral e da consciência. A atividade externa de transformação dos 
objetos de estudo, que inclui o sujeito enquanto indivíduo ativo promove o processo de 
apropriação, ou seja, na interiorização das ferramentas mentais, o indivíduo transforma 
a realidade ao passo que também se transforma. O que foi internalizado instiga o 
desenvolvimento mental e se converte na orientação da personalidade, que se realiza 
na própria atividade do sujeito. (LONGAREZI; PUENTES, 2017) 

É imprescindível no âmbito da linguagem, da comunicação e da cognição, a formação 
de habilidades linguístico-cognitivas como: argumentar, definir, explicar, classificar e 
descrever – que utilizam como subsídio a formação do pensamento científico, 
desenvolvimento da linguagem científica e exercício da comunicação nas ciências, pois 
são características essenciais e necessárias para a compreensão dos conceitos 
científicos, interpretação dos fenômenos e tomada de decisões (JORBA; GÓMEZ; 
PRAT, 2000; MARQUÉZ, 2008; GÓMEZ LLOMBART; GAVIDIA CATALÁN, 2015; 
OCDE, 2015). 

Em relação à estrutura desse trabalho, afirma-se que está disposto da seguinte forma: 

No primeiro momento, apresenta-se o método utilizado na construção dos 

conhecimentos trabalhados no projeto, os materiais, técnicas e equipamentos utilizados. 

No segundo momento, dispõe-se sobre os aspectos referentes aos resultados e 
discussões presentes na pesquisa, bem como os dados coletados em confronto com a 
fundamentação teórica estudada. 
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Por fim, será exposto as conclusões parciais do estudo, destacando-se os resultados 
obtidos e também as recomendações para outras produções na área científica e 

pedagógica. 

 
Metodologia 

 

Sob as prerrogativas do materialismo histórico dialético e do enfoque histórico cultural, 
o qual se fundamenta a referida pesquisa, constata-se a indissociabilidade entre ensino- 
aprendizagem-desenvolvimento, que favorece a força motriz na constituição da psique 
humana. (LONGAREZI; PUENTES, 2017). 

Metodologicamente, a pesquisa se insere no experimento formativo, pois como infere 
Aquino (2013) a partir das contribuições de L. Vigotski, L. Zankov e V. Davidov, torna-
se viável que o método de pesquisa dialogue com a orientação e com a pesquisa 
empírica. Além disso, o método do experimento formativo também foi estudado por 
Galperin na formação de ações mentais e dos conceitos e para internalização de 

conhecimentos e habilidades. (LONGAREZI; PUENTES, 2017). 

Quando se investiga o processo de formação dos conceitos científicos e da formação 
de hábitos e habilidades, faz-se relevante que haja métodos convergentes com a 
natureza processual dos objetos estudados. Nesse caso, a pesquisa apresenta como 
método, o experimento formativo, que segundo Aquino (2013) cita Davidov e Márkova 
(1987) auxilia nas pesquisas sobre os fenômenos psíquicos e as condições que esses 
fenômenos se apresentam, além de ter influência nos processos de desenvolvimento 
da psique humana (Ibid, 2013). 

Já no que concerne aos materiais, técnicas e equipamentos utilizados, vale salientar a 
relevância das reuniões dialogadas, as quais utilizam livros e textos dos autores que 
fundamentam a pesquisa e equipamentos de multimídia para o suporte. Além disso, o 
experimento formativo, que estuda segundo Davidov(1988) a essência das relações que 
estruturam o desenvolvimento da psique humana contemplou durante a coleta de dados 
o sistema didático, que permite diagnosticar a formação dos conceitos e também a 
utilização de uma prova pedagógica (CEREZAL; FIALLO, 2004) realizada com 
estudantes do curso de pedagogia, inserida a partir de perguntas com situações 
problemas, que dialeticamente dialogam e fundamentam-se no ensino de ciências. 

A dimensão técnica e operacional do trabalho docente necessita transcender a mera 
repetição. Para tanto, torna-se importante os conhecimentos teóricos acerca das 
metodologias e técnicas que estão inseridas no processo. Para promover o pensamento 
teórico citado por Davidov (1982) os conceitos científicos precisavam estar voltados 
para os procedimentos didáticos, considerando-se a internalização do conceito. 
(SFORNI; 2015). 

Nesse sentido para a coleta de dados qualitativos, utilizou -se também de observações 
com diagnóstico, que posteriormente foram organizadas pelo grupo de pesquisadores 
a fim relacionar com os estudos teóricos apreendidos. Ademais, definiu-se além da 
técnica de investigação da prova pedagógica, uma análise conteudista que seguia a 
técnica, que segundo Bardin (1977) insere as interpretações que os indivíduos fazem 
acerca das suas vivências e de seus pensamentos. 
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Resultados e Discussões 

 

A Segunda Conferência Mundial sobre Ciência ocorrida em Budapest em 1999, já 
enfatizava a necessidade de uma educação científica, em sentido amplo, que 
abrangesse todos os níveis e modalidades do sistema educacional e não negligenciasse 
os valores étnicos e a participação do cidadão. (DECLARACIÓN DE BUDAPEST, 1999). 

Atrelado a isso surgem também avaliações que exigem dos estudantes a formação de 
habilidades e conceitos necessários ao ensino de ciências, como referencial tem-se o 
PISA (Programme for International Students Assessment), que segundo o INEP (2015), 
apresenta disparidades quando se analisa os resultados do Brasil em conformidade com 
outros países ditos de primeiro mundo. Na área de ciências a situação não é distinta, 
mantendo-se a média estável desde 2006. 

É discutível que em pleno século XXI, o sistema educacional brasileiro precisa atender 
as necessidades de uma educação científica que favoreça a formação de um indivíduo 
ativo na aplicação de novos conhecimentos. Entretanto, para isso, torna-se necessário 
superar a lógica do ensino condutista e a herança de uma educação pautada no produto 
ao invés do processo. 

Nesse sentido, a pesquisa analisa a formação científica e dos conceitos nos anos iniciais 
da Educação Básica, levando-se em consideração a experiência formativa. Segundo 
Nuñez e Pacheco (1998) a psicologia Vigostkyana propõe um diagnóstico no processo 
de formação dos conceitos espontâneos e dos conceitos científicos, na qual o primeiro 
é formado a partir das características comuns dos objetivos, despreciando-se por vezes 
as propriedades essenciais e já o segundo é constituído a partir de um processo 
organizado e orientado, na qual o indivíduo tem consciência das características 
essenciais dos objetos. 

A formação dos conceitos é resultado de uma complexa atividade em que todas as 
funções intelectuais fundamentais participam. No entanto, este processo não pode ser 
reduzido à associação, à tendência, à imagética, à inferência ou às tendências 
determinantes. Todas estas funções são indispensáveis, mas não são suficientes se 
não se empregar o signo ou a palavra, como meios pelos quais dirigimos as nossas 
operações mentais, controlamos o seu curso e o canalizamos para a solução do 

problema com que nos defrontamos. (VYGOTSKY,2002, p.43) 

No tocante à didática desenvolvimental e a psicologia histórico cultural que considera a 
obutchénie advinda dos três pilares ensino-aprendizagem-desenvolvimento 
(LONGAREZI, PUENTES,2017), verifica-se que a formação dos conceitos se insere 
também na formação de professores, uma vez que, serão estes profissionais 
responsáveis pela promoção do ensino formal escolar e consequentemente mediadores 
da aprendizagem e do desenvolvimento dos educandos. 

Em vista disso, a coleta de dados da pesquisa originou-se a partir da produção de 
trabalhos acadêmicos para eventos e também no lançamento de um capítulo de livro. 
Nessas publicações foi possível constatar a partir da aplicação de uma prova 
pedagógica (CEREZAL; FIALHO, 2004) com estudantes de pedagogia, que os futuros 
professores de ciências ainda demonstram uma compreensão particularizada dos 

conceitos. 
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A perspectiva desenvolvimental da atividade pressupõe uma orientação da ação que 
considere as invariantes do conteúdo abordado, quando se trabalha com conceitos, 
torna-se necessário que se evidencie as características que estão presentes em todos 
de uma determinada classe. Em outras palavras, é preciso que se conheça as 
invariantes do conceito. Assim, pode-se constatar que ao formular o Esquema Completo 
da Base Orientadora da Ação - EBOCA para o conceito de mamíferos e também de 
leitura compreensiva, os resultados que os graduandos do curso de pedagogia 
evidenciaram demonstram uma compreensão fragilizada e restrita do ponto de vista 
científico e da Teoria da Atividade, não atendendo a invariante do conceito. (GALPERIN, 
1979; LEONTIEV, 1978; TALÍZINA, 2008). 

A base Orientadora da Ação é o sistema de condições em que o homem realmente se 
apoia ao exercer a atividade. O aluno pode constituir o sistema de conhecimentos e 
estabelecer os modelos das ações a serem executadas com vistas à realização da 
atividade, assim como a ordem de realização dos componentes da ação: orientação, 

execução e controle. (NUÑEZ; PACHECO, 1998, p.101). 

Não obstante, os dados coletados levaram em consideração o diagnóstico da orientação 
desejada. Assim, para suprir tais fragilidades, torna-se necessário a formação de 
habilidades, que segundo Nuñez e Ramalho (2011) referenciam Petrovsky (1985) 
caracteriza-se por um sistema de ações psíquicas, que a partir dos conhecimentos e 
hábitos que o indivíduo possui regulam racionalmente a atividade. 

 
Conclusão 

 

O referido estudo parte do princípio da importância da alfabetização científica no âmbito 
acadêmico, tendo em vista que a mesma nos últimos tempos tem resultado em desvios 
do que de fato seria em essência. Diante disso, o ensino de ciências está atrelado a 
demanda social atual, logo, promovê-lo, significa inserir o indivíduo neste campo, de 
modo que o mesmo promova mudanças sociais e, acima de tudo, constitua-se cidadão. 

Em decorrência da Educação Científica no contexto da formação de conceitos, têm-se 
como resultados da pesquisa um grande acervo teórico, advindo dos estudos e 
discussões ocorridas nos encontros com os componentes do grupo. De fato a revisão 
literária caracterizou-se como importante etapa, pois a partir dela foi possível adquirir o 
embasamento teórico para compreender e, enfim, planejar as etapas da pesquisa e 
metodologia do projeto. 

As reuniões possibilitaram uma orientação acerca da pesquisa, além da apresentação 
de seminários que condiziam com os estudos realizados. Por sua vez, os aspectos 
teóricos foram acrescidos pela elaboração de instrumento de intervenção e avaliação 
das atividades que estavam sendo desenvolvidos. 

O grupo elaborou uma prova pedagógica que resultou no diagnóstico dos futuros 
professores no que diz respeito aos seus conhecimentos acerca dos conceitos 
científicos e ao ensino e aprendizagem destes em sala de aula. Nesse contexto, foi 
possível estabelecer um ponto inicial para o planejamento de estratégias condizentes 
aos objetivos estabelecidos. 
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A participação em eventos permitiu a divulgação do grupo e dos estudos realizados. 
Portanto, a pesquisa nesta área favorece a Pedagogia, sendo recomendada para outras 
áreas de devido interesse, logo, a continuidade deste estudo e novas pesquisas no 
campo permitem o engrandecimento das produções acadêmicas. Para este fim, espera-
se que cada vez mais haja investimentos nesta área para que o conhecimento produzido 
possa adentrar nas escolas da rede pública de ensino, pois a finalidade da produção de 

conhecimento é proporcionar que a sociedade possa interagir e se apropriar deste. 
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TÍTULO: Multi-Hierarquias, Gênero e Raça: como se constitui as cartografias subjetivas 

na sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental 

Resumo 

Discute acerca dos processos de produção cartográfica das subjetividades frente a 
violências de gênero e raça, bem como suas constituições. O relatório é fruto de 
observações feitas em escola púbica estadual na cidade de São João do Sabugi, 
durante o semestre de 2019.1, e orientado pela professora doutora Maria de Fátima 
Garcia. Pode-se observar, as performatividades corporais de crianças em faixa etária 
entre 5 e 12 anos, nos anos iniciais do ensino fundamental, levando em consideração 
dispositivos de controle como raça e gênero. Ao longo do trabalho pode-se observar 
como a vida escolar das crianças são impactadas pelas exigências diárias de 
desempenho e comportamento, dentro do sistema educacional. Além disso, 
decorreram-se imprevistos no curso da pesquisa, como o fato de a escola barrar alguns 
acessos, como a sala de aula, à iniciante científica, por ter ela, um corpo travesti, 
construindo meios de invisibilização da pesquisa, com foco nos processos de violência, 
acusando-nos, na primeira fase, linhas abissais (SANTOS, 2010) defendidas pelos 
profissionais que compõe a instituição escolar, modificando os rumos de pesquisa a 
serem desenvolvidos numa segunda fase, a ser trabalhada não só com as crianças, 
mas intensivamente com os adultos que compõe a escola. 
 
Palavras-chave: Educação Decolonial. Subjetividades Infantis. Escola Pública. 

TITLE: Multi-Hierarchies, gender and race: the constitution of the classroom cartography 

Abstract 

It discusses the processes of cartographic production of subjectivities in the face of 
gender and race violence, as well as their constitutions. The report is the result of 
observations made at a state public school in the city of São João do Sabugi, during the 
semester of 2019.1, and oriented by Professor Maria de Fátima Garcia. It can be 
observed the body performativities of children aged 5 to 12 years old, in the early years 
of elementary school, taking into account control devices such as race and gender. 
Throughout the work we can observe how the school life of children are impacted by the 
daily demands of performance and behavior within the educational system. In addition, 
there were unforeseen events in the course of research, such as the fact that the school 
bar some accesses, such as the classroom, to the scientific beginner, because she has 
a transvestite body, building means of invisibility of research, focusing on violence 
processes, accusing us, in the first phase, abyssal lines (SANTOS, 2010) defended by 
the professionals that make up the school institution, changing the research directions 
to be developed in a second phase, to be worked not only with children, but also 
intensively with the adults who make up the school. 
 
Keywords: Decolonial Education. Children Subjectivities. Public School. 

Introdução 
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As observações foram realizadas durante o semestre 2019.1, onde buscaríamos 
observar, na escola, problemáticas previamente discutidas no LENTE (Laboratório de 
Educação Étnico-Racial e Novas Tecnologia), entre estudantes e professora, ao longo 
do semestre 2018.2. Para tal, buscamos aqui compreender, a partir do corpo, o 
funcionamento e aparência das relações de poderes na escola, bem como tal relação 
se mostra presente a partir das crianças com faixa etária de 5 e 12 anos, em turma que 
seria definida conjuntamente à escola, ao ensino fundamental. Para isso, buscamos 
entender, as funcionalidade e representações corporais, para podermos, então, 
perceber aguçadamente a sala de aula. De acordo com Foucault, a escola é umas das 
instituições de manutenção da norma sexual com seus dispositivos de saturação 
(FOUCAULT, 1998). Isso porque, de acordo com o autor, a escola, enquanto uma 
instituição pensada para a educação ensina por meio da reprodução de costumes 
sociais, fazendo com que os corpos infantis que ali estão inseridos no sistema 
educacional, sobretudo a partir do século XIX, são também corpos que exercem 
poderes, seja voltando-se ao corpo docente, seja voltando-se à família em relação à 
escola, ou às próprias crianças entre elas, sendo a escola um ambiente de fiscalização 
sempre polivalente e polidisciplinar. Por outro lado, a pesquisa tomou rumos inusitados 
do esperado, quanto, em contato com a escola, a iniciante científica transgênera, 
inicialmente bem recebida, teve o acesso a sala de aula negado, sugerindo-a que 
frequentasse a escola apenas um dia pela semana e observasse apensa o recreio, 
numa tentativa clara de dificultar nossa observação dos processos de violências dentro 
de sala de aula, causando certo desconforto, no desenvolvimento da pesquisa. Durante 
o desenvolvimento da pesquisa, mesmo uma vez por semana, às terças-feiras, entre 
horário reduzido de intervalo de 9h às 9:50h, o quadro de observações tornaram-se mais 
delicados quando, ao mesmo tempo que a pesquisadora observava as crianças, era 
observada por duas mães. A primeira fase da pesquisa nos deu resultados consistentes 
acerca de colonialidades, violências e hierarquias dentro da escola, que dificultam os 
processos de aprendizagem das crianças, mas sobretudo acusou-nos como se dá as 
defesas das expropriações subjetivas pelos adultos que compõem a escola, 
desacordada com os direitos universais humanos, e fazendo-nos pensar em 
possibilidades de atuação decolonial, para uma potencialização infantil e curricular. 
 
Metodologia 

 
A abordagem metodológica que usamos foi qualitativa, de modo a perceber, para além 
das observações, na aplicação de produção textual, onde havia fissuras, e até onde as 
crianças conseguiriam denunciá-las por suas espontaneidades, na nossa sugerida, livre 
escrita acerca da escola. Para tal, nossa metodologia parte de entendimento de 
etnografia, ao qual partimos de uma comparação sistemática de todos os sujeitos 
participantes dentro de sala de aula, a fim de perceber, então, as fissuras existentes 
dentro do ambiente de ensino, “considerando o lugar social de cada um: idade, sexo, 
classe social, pertencimento étnico-racial, posição institucional, posições socioculturais 
etc. Além, é claro, da comparação externa com outras realidades e com a literatura 
sobre o tema (CAVALLEIRO, 2010:273). Deste modo, há na escola, a existência e 
feitura continua de ambientes férteis aos temas onde, de acordo com a mesma autora 
“O estranhamento sobre a realidade estudada e o rompimento com o preconceito e 
ideais pré-concebidas constituem também elementos fundamentais para a realização 
da etnografia na escola” (Ibidem). Não sendo por acaso, a pesquisa qualitativa dar-se-
á pela etnografia, onde há afinidade, então, com o lugar do outro generificado e 
racializado, dentro da escola, tendo, e sendo, a pesquisadora, uma identidade de gênero 
mulher travesti. Isso significa que, indo aos aportes antropológicos de ciência 
autocrítica, representa pois, um lugar de fala do próprio subalterno em relação a ele 
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mesmo, não passando previamente, pois, pelo crivo da olhar branco e masculino que 
ateste, então, tais identidades de pesquisa, e pesquisadora, colocando-se então, “a 
preocupação com o significado, com a maneira própria com que as pessoas veem a si 
mesmas, suas experiências e o mundo que as cerca. O pesquisador deve tentar 
apreender e retratar essa visão pessoal dos participantes” (ANDRÉ, 2005:29). 
 

Resultados e Discussões 

 
A virilidade transmutada em algumas violências entre os meninos demonstrada durante 
o intervalo das aulas torna-se algo naturalizado, esperado e mesmo estimado pelo corpo 
profissional que compõe a escola, fazendo com que uma travesti observadora torne-se 
perigosa ao ambiente. Entendemos que, visualmente, a figura travesti dentro da escola 
diz-nos das possibilidade daquela existência, dentro do sistema educacional, raramente 
vista. Sem proferir palavra, uma travesti dentro da escola diz-nos que é possível existir 
daquele modo, em espaços públicos, desenvolvendo atividades profissionais 
qualificadas, mesmo indesejada por alguns. Esse fato desencadeou aspectos, por 
vezes, disciplinadores e mesmo constrangedores a pesquisadora, como a pergunta, de 
uma das mães que a observavam, sobre o que ela estava observando e o que ia colocar 
relatório, em tom de desconfiança, depois de uma manhã inteira sendo observada 
enquanto observava as relações entre as crianças com elas mesmas. Há 
peculiaridades, ainda, relativas ao desconforto da diretora da escola e todas as 5 
professoras que trabalhavam pela manhã, com a nossa presença, só percebida em 
campo, já que, ao propor o convite a diretora da escola, inicialmente, esta estimou-nos. 
Já me campo, levandas a perceber um ambiente complexamente dotado de poderes 
por todos os lados, onde a performance feminina é indesejada e tomada enquanto ruim, 
naquele grupo específico de mulheres cisgêneras, quando performada por uma travesti. 
Este fato é concordante com o que diz-nos Judith Butler (2015) acerca das bipolaridades 
de gênero, quanto respectivos grupos e categorias masculino/feminino não se 
aproximam, nem deixam alguém distante, dissidentes, se aproximar. Poderes exercidos 
sobre o feminino adulto, de desfragmentações ilusórias e biológicas de uma feminilidade 
autentica comparada a figura travesti, representado no imaginário popular um feminino 
farsante. Em vista, a distinção entre uma reprodução explicita do meio social, no âmbito 
educacional, entre homens e mulheres cisgêneras e transgênera, durante nossa 
pesquisa em específico. “Tendo apenas uma existência relacional, cada um dos dois 
gêneros é produto do trabalho de construção diacrítica, ao mesmo tempo teórica e 
prática, que é necessário à sua produção como corpo socialmente diferenciado do 
gênero oposto (sob todos os pontos de vista não feminino, ou feminino, e portanto não 
masculino. A ação de formação, de Bildung, no sentido duplo do termo, que opera esta 
construção social do corpo, que não assume senão muito parcialmente a forma de uma 
ação pedagógica explicita e expressa. Ela é, em sua maior parte, o efeito automático, e 
sem agente, de uma ordem física e social inteiramente organizada segundo o princípio 
de divisão androcêntrica (o que explica a enorme força de pressão que ela exerce). 
Inscrita nas coisas, a ordem masculina se inscreve também nos corpos através de 
injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais coletivos ou 
privados, assinando-lhes a postura do corpo, atribuindo-lhes tarefas penosas, baixas e 
mesquinhas, enfim, em geral tirando partido, no sentido dos pressupostos 
fundamentais, das diferenças biológicas que parecem assim estar à base das diferenças 
sociais. Na longa sequência de mudanças à ordem, os ritos de instituição ocupam um 
lugar à parte, em virtude de seu caráter solene e extraordinário: eles visam a instaurar, 
em nome e em presença de toda a coletividade para tal mobilizada, uma separação 
sacralizante, não só como faz a noção de rito de passagem, entre os que já receberam 
a marca definitiva e os que ainda não a receberam, por serem ainda muito jovens, como 
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também, e sobretudo, entre os que são socialmente dignos de recebe-las e as que dela 
estão definitivamente excluídas, isto é, as mulheres.” (BOURDIEU, 1999:34-35) Uma 
das questões que mais nos chamou atenção, também, foram problemas relativos ao 
tratamento de um menino cego pardo que, totalmente escanteado pela professoras, 
dava sinais claros que preferia estar com os demais colegas. Ao que foi possível 
perceber, a professora acreditava que estava-o protegendo, por causa da não visão do 
menino, colocando-o na secretaria da escola, durante o recreio. A pergunta que ficou-
nos foi: até que ponto a professora, ao acreditar que está protegendo o menino cego, 
deixando-o a parte dos colegas, o está protegendo ou construindo nele uma sentimento 
de exclusão e despertencimento ao sistema social-educacional? Infelizmente, a 
resposta necessitaria de um acompanhamento a longo prazo, já que “a disciplina é um 
princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma 
identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras” (FOUCAULT, 
1996:36), ocasionando, no menino, durante o desenvolvimento da pesquisa, a única 
reação de colocar a orelha na abertura da porta da secretaria, para ouvir os colegas 
correndo para merendar. “Tudo se passa como se interdições, supressões, fronteiras e 
limites tivessem sido dispostas de modo a dominar, ao menos em parte, a grande 
proliferação do discurso [corporal]. De modo a que sua riqueza fosse aliviada de sua 
parte mais perigosa e que sua desordem fosse organizada segundo figuras que 
esquivassem o mais incontrolável; tudo se passa como se tivessem querido apagar até 
as marcas de sua irrupção nos jogos do pensamento e da língua. Em outras palavras, 
questionar nossa vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter de 
acontecimento; suspender, enfim, a soberania do significante.” (FOUCAULT, 1996:50-
51) Além do mais, frente as tais fissuras, pudemos perceber a formação disciplinar de 
um currículo oculto que molda e determina, dentro da escola, uma espécie de “peneira” 
educacional, com corpos importantes de ter, modelares, e outros corpos totalmente 
dispensáveis. “As esculturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 
lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais 
tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião, foram transferidas, gradualmente, 
nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas foram 
gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob aquilo que Gellner chama 
de “teto político” do estado-nação, que se tornou, assim, uma fonte poderosa de 
significados para as identidades culturais modernas. A formação de uma cultural 
nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização universais, generalizou uma 
única língua vernacular como o meio dominante de comunicação em toda a noção, criou 
uma cultura homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, 
um sistema educacional nacional.” (HALL, 2002:49-50. 
 

Conclusão 

 
Frente aos processos de expropriação das identidades infantis, constatados durante a 
pesquisa, subjetivamo-nos em prol de uma educação decolonial, que leve em 
consideração a integração total das crianças e adultos marginalizados dentro do próprio 
sistema educacional, pensando um currículo pró-crítico e decolonial alinhado aos 
direitos universais humanos, para que possamos construir uma educação inclusiva 
decisiva e incisiva, onde as marcas das diferenças de gênero, raça e habilidades físico-
corporais não sejam empecilhos nos processos de aderência estudantil na escola, na 
sociedade e no âmbito profissional, mas algo que dispositive a total integralização pela 
construção de uma educação da diferença. 
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TÍTULO: MATERIAIS PEDAGÓGICOS LITERÁRIOS NAS ESCOLAS DE CAICÓ-RN: 

MAPEAMENTO DAS OBRAS LITERÁRIAS E ANÁLISE DO CONTEXTO ESCOLAR 

Resumo 

Este estudo objetivou investigar as obras literárias infantis e infantojuvenis, utilizadas 
nas escolas públicas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da 
cidade de Caicó/RN, que abordam questões que dizem respeito a tradição dos povos 
negros. Busca compreender a condição ontológico-social-existencial-histórica dos 
povos de tradição negra, de modo a interpretar e captar os sentidos atribuídos, pelos 
professores e professoras, ao trabalho didático-pedagógico desenvolvidos com os 
materiais literários. Alguns dos passos já realizados foi mapear as obras literárias, 
existentes nas escolas, bem como, a elaboração de critérios para, posteriormente, a 
realização da análise das obras e de um roteiro estruturado para entrevistas. Para tanto, 
foi utilizado como método para coleta de dados, o levantamento de informações através 
da observação e mapeamento. A partir da análise de dados percebemos que a 
existência, na escola, de obras que abordam temáticas sobre a tradição e cultura negra, 
favorecem o acesso e construção de conhecimentos sobre a diversidade cultural. 
Infelizmente, a presença desses recursos não garante que eles sejam utilizados, sendo 
necessárias atitudes e ações por parte do sistema de ensino, gestores, profissionais da 
educação e alunos. Dessa forma, concluímos que tal análise favorece a reflexão 
pedagógica, a descoberta, construção e assimilação de práticas voltadas para o 
trabalho que respeite e favoreça o reconhecimento e a luta dos povos negros. 
 
Palavras-chave: Materiais pedagógicos literários. Povos negros. Reflexão pedagógica. 

TITLE: LITERARY PEDAGOGICAL MATERIALS IN CAICÓ-RN SCHOOLS: MAPPING 

OF LITARARY WORKS AND ANALYSIS OF SHOOLS CONTEXT 

Abstract 

This study aimed to investigate the literary works of children and youth, used in public 
schools of kindergarten and early years of elementary school, in the city of Caicó/RN, 
which address issues that concern the tradition of black people. It seeks to understand 
the ontological-social-existential-historical condition of people of black tradition, in order 
to interpret and capture the meanings attributed by teachers to the didactic-pedagogical 
work developed with literary materials. Some of the steps already taken were to map the 
existing literary works in schools, as well as the elaboration of criteria for the subsequent 
analysis of the works and a structured script for interviews. To this goal, it was used as 
a method for data collection, the gathering of information through observation and 
mapping. From the data analysis we realize that the existence, in school, of works that 
address themes about black tradition and culture, favor the access and construction of 
knowledge about cultural diversity. Unfortunately, the presence of these resources does 
not guarantee that they will be used. So, attitudes and actions by the education system, 
managers, education professionals and students are required. Thus, we concluded that 
such analysis favors pedagogical reflection, the discovery, construction and assimilation 
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of work-oriented practices that respect and favor the recognition and struggle of black 
peoples. 
 
Keywords: Literary pedagogical materials. Black peoples. Pedagogical reflection. 

Introdução 

As obras literárias infantis e infantojuvenis são verdadeiras obras de arte, que informam 
sobre a vida real por meio da fantasia e da imaginação. Através de sua leitura, as 
crianças e jovens constroem sua consciência de mundo, adquirindo valores sociais, 
sendo eles formas de pensar e de agir na vida em sociedade. A escola, como instituição 
formadora, utiliza de tais obras para estimular a prática de leitura, e ainda garantir o 
acesso ao mundo cultural que caracteriza a sociedade a qual o aluno pertence. 
 
De forma geral, a literatura infantil e infantojuvenil são responsáveis pela formação da 
mentalidade de crianças e jovens. O acesso as suas obras, geralmente, ocorrem na 
escola, que vem a ser o espaço privilegiado para o encontro entre o leitor e o livro. Essa 
pesquisa foca em mapear e analisar as obras literárias infantis e infantojuvenis, 
utilizadas em escolas públicas de Educação Infantil (EI) e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (AIEF), da cidade de Caicó/RN, como também, interpretar os sentidos 
atribuídos pelas professoras e professores, ao trabalho didático-pedagógico 
desenvolvidos com as obras literárias durante as aulas. 
 
Historicamente temos visto, em um número muito mais significativo, obras literárias que 
abordam a cultura e os costumes das pessoas brancas. Na maioria de suas abordagens 
romantizam os papéis femininos e masculinos, atribuindo aos primeiros a condição de 
seres mais frágeis e dependentes e aos segundos o papel de provedor de segurança. 
Esse movimento social, a partir dos papéis definidos, fortalecem a cultura machista, 
sexista, colonizadora e subalterna. Nesse sentido, buscou-se reunir dados/informações 
com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: como os materiais 
literários com temas sobre as questões que dizem respeito a tradição dos povos negros 
estão presentes nas escolas e são trabalhados pelas professoras e professores da rede 
pública de ensino da El e AIEF? 
 
A análise das obras literárias infantis e infantojuvenis, tem como objetivo geral 
compreender a condição ontológica-social-existencial-histórica dos povos de tradição 
negra, de modo a interpretar e compreender os sentidos atribuídos, pelas professoras 
e professores, ao trabalho didático-pedagógico desenvolvidos com as obras literárias 
durante suas aulas. O primeiro passo realizado para alcançar o objetivo geral da 
pesquisa foi mapear as obras literárias, infantis e infantojuvenis, existentes nas escolas, 
que possuem temas relacionados com as questões da negritude e das relações étnico-
raciais. Posteriormente, analisaremos as temáticas e conteúdos das obras e por fim, 
pretendemos compreender como se dá a utilização dos materiais, pelas professoras e 
professores. 
 
A investigação em processo teve apoio do Laboratório de Educação, Novas Tecnologias 
e Estudos Étnico-Raciais (LENTE). Ela é importante tanto no sentido da formação do 
pesquisador, como da formação do profissional pedagogo, no campo da docência. 
Possibilita, também, a produção de conhecimento nas áreas da educação quilombola, 
das relações étnico-raciais e outras que envolvem questões culturais, de racismo, de 
sexismo, de colonização e subalternização, de emancipação, entre outros. A partir de 
sua problematização e análise favorece a reflexão pedagógica, a descoberta, 
construção e assimilação de práticas voltadas para o trabalho que respeite e favoreça 
o reconhecimento e a luta dos povos negros. 
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A partir de uma abordagem de pesquisa de natureza qualitativa buscamos, por meio 
dos dados coletados, realizar a interpretação e compreensão da realidade 
problematizada. Trata-se de uma pesquisa descritiva, que se baseia no levantamento 
de dados através de mapeamentos e análises de obras literárias infantis e infantojuvenis 
e ainda, entrevistas com professores e professoras que utilizam tais obras. 
 
A seguir, apresentaremos a metodologia adotada de forma detalhada, assim como os 
resultados obtidos e discussões realizadas. Por fim, relataremos nossas conclusões 
iniciais. 
 
Metodologia 

 
De acordo com Prodanov (2013), pesquisa é um processo investigativo realizado a partir 
de um planejamento e métodos bem definidos com o intuito de resolver algum problema 
ou responder alguma interrogação. Pesquisar é buscar adquirir informações e 
conhecimentos que não sabemos e necessitamos para a realização de certa prática. 
 
Ao utilizarmos a pesquisa de natureza quantitativa, devemos saber que ela "considera 
que tudo pode se quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 
informações para classificá-las e analisá-las" (PRODANOV, 2013, p. 69). Já na 
realização de uma pesquisa de natureza qualitativa, "a interpretação dos fenômenos e 
a atribuição de significados são básicas no processo. [...] Os pesquisadores tendem a 
analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem” (PRODANOV, 2013, p. 70). 
 
Conforme citado acima, adotamos a aprendizagem e o desenvolvimento de 
metodologias de natureza qualitativa, acreditando ser a mais adequada na apreensão, 
interpretação e compreensão da realidade problematizada nessa pesquisa. A pesquisa 
qualitativa oferece as condições de intervenção e observação necessárias para a 
obtenção de respostas em nosso campo investigativo. 
 
Devido aos fins práticos do desenvolvimento desse estudo utilizaremos como natureza 
da pesquisa aplicada. Ela “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos 
à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais" 
(PRODANOV, 2013, p. 51). 
 
A pesquisa vem sendo desenvolvida e classificada de forma a buscar atingir os objetivos 
propostos eficientemente a partir de sua problemática. Para melhor exploração desta 
pesquisa, observou-se que ela é classificada como pesquisa descritiva, devido ao fato 
de ser possível descrever todo o processo de levantamento, registro e análise dos 
dados. 
 
Segundo Prodanov (2013) as pesquisas descritivas são realizadas pelo pesquisador 
que procura classificar, explicar e interpretar fatos que ocorrem em determinado local 
ou são praticados por certo grupo de pessoas. O pesquisador não visa modificar a 
realidade observada, e sim, apresentar o registro, a análise e interpretação daquilo que 
foi visto e analisado. 
 
Como instrumento de coleta de dados realizamos, primeiramente, o mapeamento das 
obras literárias infantis e infantojuvenis que apresentam temas sobre as questões que 
dizem respeito a tradição dos povos negros. Depois será possível catalogar e 
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caracterizar hierarquias, comportamentos e valores nas obras literárias utilizadas nas 
escolas. E posteriormente iremos registrar fragmentos de narrativas e subjetividades 
relevantes nas obras literárias e ainda captar sentidos dos professores e professoras 
sobre o trabalho com as obras literárias através de uma entrevista semiestruturada. A 
seleção das obras a serem analisadas, dentre a totalidade mapeada, acontecerá por 
indicação das professoras e professores, entre as mais trabalhadas.                               
 
Foram realizados encontros, frequentemente, para planejamento entre professores, 
bolsistas e voluntários vinculados ao projeto. Nesses encontros estabelecemos a 
escolha de escolas públicas de distintas zonas da cidade de Caicó/RN, de modo que 
tivéssemos o acesso a locais com livros de literatura infantil e infantojuvenil (bibliotecas, 
salas de leitura, salas de aula, entre outros). As escolas municipais escolhidas, na qual 
tivemos acesso as obras literárias são: Coronel Paulino Barcelos (localizada na zona 
sul da cidade de Caicó/RN), Professora Inah de Medeiros Dantas (zona norte) e 
Walfredo Gurgel (zona oeste). Determinamos que cada pesquisador, envolvido na 
pesquisa, ficaria encarregado de coletar os dados em pelo menos uma instituição de 
ensino. 
 
Até o momento, durante os encontros, vem sendo realizado frequentemente o estudo e 
discussão do projeto de pesquisa, estabelecendo-se metas e realizando o estudo de 
obras para definição de conceitos que serão utilizados para fundamentação da 
pesquisa. Entre os autores e conceitos estudados estão as categorias de sujeito 
sociológico, histórico, descentrado e ativo (HALL, 1999), de colonização, de-colonização 
e emancipação social (SANTOS, 2007); de identidade inventiva e relacional 
(KAUFMANN, 2005; DUBAR, 2006); de construção da realidade e pertença cultural 
(LUCKMANN, BERGER, 2005); a ideia de “dispositivo de diferenciação pedagógica” 
(CORTESÃO, 1998), estudos sobre negritude (FANON, 2008), a interculturalidade 
crítica (WALSH, 2009) e das intencionalidade da educação quilombola e étnico-raciais, 
a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, que serão fundamentais a construção do 
pensamento e das análises. 
 
Realizamos visitas as escolas, apresentamos a proposta de nossa pesquisa e 
mapeamos as obras literárias infantis e infantojuvenis com temas sobre as questões 
que dizem respeito a tradição dos povos negros. Nos detivemos em registrar a 
quantidade de obras, descrever o ambiente em que são expostas, o estado físico e 
possíveis fichas de empréstimo de cada uma delas. Elaboramos, também, os critérios 
a serem analisados em cada obra (Apêndice A) e semiestruturamos a entrevista 
(Apêndice B) a ser realizada com as professoras e professores posteriormente, dando 
continuidade à pesquisa. 
 
Portanto, realizamos a primeira parte da pesquisa, que foi estudar o projeto de pesquisa, 
realizar a leitura de obras para fundamentação e mapeamento das obras literárias 
infantis e infantojuvenis nas escolas. Também elaboramos um roteiro de entrevista que 
contém no total 10 (dez) perguntas, que serão realizadas posteriormente, visando 
alcançar o objetivo final da pesquisa. De forma geral, o mapeamento nos permitirá 
analisar as obras literárias, identificando seus temas, conteúdos e relacionando-os com 
conceitos estudados. E a realização da entrevista nos possibilitará compreender como 
se dá a utilização dos materiais literários, pelas professoras e professores durante suas 
aulas. 
 
Resultados e Discussões 
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Este estudo tem como objetivo mapear e analisar as obras literárias infantis e 
infantojuvenis, utilizadas em escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, na cidade de Caicó/RN, como também, interpretar os sentidos atribuídos 
pelos professores e professoras, ao trabalho didático-pedagógico desenvolvidos com as 
mesmas obras literárias durante as aulas. A suposição feita a partir do problema, é de 
que tal análise favorece a reflexão pedagógica, a descoberta, construção e assimilação 
de práticas voltadas para o trabalho que respeite e favoreça o reconhecimento e a luta 
dos povos negros. 

Segundo Cortesão (1998) é preciso ver as obras literárias, como produção e utilização, 
a partir da ideia de “dispositivo de diferenciação pedagógica”. A autora deixa claro que 
tais materiais podem validar a necessidade de sobrevivência dos saberes próprios dos 
povos tradicionais e a construção de uma cidadania mais significativa e adequada aos 
povos negros, que sofreram, historicamente, com a ausência de políticas estruturais e 
com o que é ser cidadão de direitos. 

O estudo coletivo com os demais membros do projeto de pesquisa, ocorrido 
frequentemente, permitiu compreendermos seus fundamentos e metodologias, nos 
possibilitando traçar objetivos e metas para o seu desenvolvimento. Além disso, 
discutimos sobre questões ligadas a educação quilombola e étnico-racial e construção 
de conceitos, tais como: colonização e colonialidade; emancipação social; racismo; 
sexismo; cultura, diferença, literatura, entre outros. Uma das obras lidas, por exemplo, 
foi "Pele negra, máscaras brancas" de Frantz Fanon, traduzida por Renato da Silveira. 
Um dos temas abordados por Fanon (2008) é o negro e a linguagem, a respeito disso 
ele fala que a língua torna-se um importante mecanismo de manutenção de opressões, 
pois o branco impõe sua cultura por meio da linguagem, tendo o negro que esforçar-se 
para se inserir na cultura branca, uma vez que a negação de sua identidade ocorre 
através tanto da fala, quanto da escrita. 

3.1 Caracterizações das escolas campo 

Nossa pesquisa vem sendo desenvolvida em três instituições de ensino público da 
cidade de Caicó/RN, sendo elas: Escola Municipal Coronel Paulino Barcelos, Escola 
Municipal Professora Inah de Medeiros Dantas e Escola Municipal Walfredo Gurgel. 
Cada uma delas está localizada em distintas zonas da cidade, como podemos ver na 
representação da Figura 1. Apresentaremos, logo abaixo, as principais informações, 
sobre as escolas, coletadas durante as visitas para mapeamento das materiais 
pedagógicos literários e leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada instituição. 

Localizada na Rua Major Camboim, nº 910, bairro Paraíba, zona sul da cidade, a Escola 
Municipal Coronel Paulino Barcelos atende, atualmente, 222 alunos, distribuídos em 13 
turmas durante os períodos matutino e vespertino, sendo quatro turmas de Educação 
Infantil (nível IV e V) e 9 turmas dos Anos Iniciais do ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 
Os alunos são oriundos de diversas partes da cidade, alguns de famílias de baixa renda 
e outros com pais concursados, com renda fixa maior que dois salários mínimos. 

Localizada na rua Rua Afonso Pena, nº 618, bairro Boa Passagem, a Escola Municipal 
Professora Inah de Medeiros Dantas atende, atualmente, 183 alunos, distribuídos em 
dez turmas durante os períodos matutino e vespertino, sendo ofertado do 1º ao 5º ano 
dos Anos Iniciais do ensino Fundamental. Os alunos pertencem a famílias que residem 
próximo a escola, sendo a maioria delas de baixa renda, como também, comerciantes 
e profissionais que desempenham atividades braçais, domésticas e bicos. 
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A Escola Municipal Walfredo Gurgel, localiza-se na Rua Hamilton Camboin, nº 19, bairro 
Walfredo Gurgel, zona oeste da cidade. A instituição atende, atualmente, 247 alunos, 
distribuídos em 13 turmas durante os períodos matutino e vespertino, sendo quatro 
turmas de Educação Infantil (nível IV e V) e nove turmas dos Anos Iniciais do ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano). Os alunos são oriundos de famílias de baixa renda, tendo 
em vista, por receberem menos de meio salário mínimo por pessoa da família. Os pais 
apresentam escolaridade básica, os homens exercem, em sua maioria, profissões do 
tipo autônoma ou atividades braçais, enquanto a maioria das mulheres realizam bicos e 
tarefas domésticas. 

3.2 Mapeamento e análise do contexto escolar 

Ao mapearmos as obras literárias, infantis e infantojuvenis, existentes nas escolas, que 
possuem temas relacionados com as questões da negritude e das relações étnico-
raciais, observamos que a quantidade de obras em cada escola não é tão numerosa, 
mas sua existência é bem significativa. 

A Escola Municipal Coronel Paulino Barcelos dispõe de um acervo de mais de 1000 
obras literárias infantis e infantojuvenis, estando presentes 19 obras literárias, 16 no 
espaço de leitura e 3 no nível V, que abordam questões relacionadas ao tema de 
pesquisa. Dentre essas obras estão “O menino que comia lagartos”, “Histórias de 

Ananse” e “Bruna e a galinha de Angola”. 

Durante diálogo com a diretora da instituição, ela relatou que a escola possuía um 
espaço da leitura que era junto com os computadores, mas o governo mandou fechar 
esse local. Desse modo, na época, os livros existentes foram transferidos para as salas 
de aula. Hoje o ambiente está em revitalização, conta com um espaço físico 
relativamente pequeno (levando em consideração a utilização de turmas de 20 
crianças), com pinturas nas paredes e possui apenas um ventilador, o que deixa a sala 
calorosa. É um lugar agradável para estudos, com mesas, carteiras e um cantinho da 

leitura (com almofadas e uma árvore de papel como decoração). 

Os livros dessa escola são organizados em caixotes de madeira coloridos, acessíveis 
as crianças, sendo que eles estavam bastante empoeirados e desorganizados no dia 
da visita realizada a escola. Além disso, dentro da sala existe outro compartimento com 
diversos materiais, instrumentos musicais e alguns livros numa pequena prateleira. Não 
foi possível o acesso as fichas de empréstimo de livros, e as fichas que se encontram 
no final de alguns dos livros sobre o tema têm assinaturas dos anos 2010, 2011, 2013, 
2014, evidenciando a possível falta de empréstimo e contato dos alunos com as obras 

literárias. 

Destacamos como aspectos gerais dos livros de literatura encontrados nessa escola: 
fotos ou ilustrações em todos os livros, 2 autores africanos, 1 ilustrador africano, 2 livros 
sobre contos populares da África, 1 livro sobre um conto popular da África Ocidental, 1 
livro didático-literário, 6 livros sobre resgate da cultura africana, 1 livro sobre quilombo, 
3 livros com glossário e 5 livros com ficha de empréstimo. 

A Escola Municipal Professora Inah de Medeiros Dantas dispõe de um acervo de 460 
obras literárias infantis e infanto-juvenis, estando presentes 13 obras literárias que 
abordam questões que dizem respeito a tradição dos povos negros. Entre as obras 
disponíveis com essa temática estão “Sou negro”, “A África, meu pequeno Chaka” e 
“Tabuleiro da baiana”. 
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Essa instituição possui uma sala, ampla, que funciona como biblioteca, sala de 
multimídia e de aula de reforço. Ela é repleta de estantes com livros didáticos e apenas 
um pequeno espaço reservado aos livros de literatura. Dispõe de uma boa iluminação, 
mesas e cadeiras para os momentos de leitura e é climatizada por um ventilador. 

A escola possui duas bibliotecárias responsáveis por cuidar desse espaço e propor 
atividades e projetos que envolvam a literatura com os alunos no turno matutino e 
vespertino. Um projeto que vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos é o projeto 
“Eu leio mais” que, incentiva a todos os alunos da escola a realizarem diversas leituras, 
sendo estimulados com prêmios para aqueles que conseguirem ler o maior número de 
livros durante o ano letivo. Com esse projeto os alunos podem levar livros para realizar 
leituras em casa. Como forma de controle, todos os livros que são lidos são registrados 
em um caderno. 

Segundo a bibliotecária, do turno matutino, projetos como esse vem promovendo o 
interesse dos alunos pela realização da leitura. A movimentação dentro da biblioteca 
ocorre sempre durante os intervalos e no final das aulas, em que os alunos devolvem 
os livros que já leram e levam novos para realizarem a leitura. A importância de tais 
projetos e profissionais na escola, além de formar novos leitores, promove melhores no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

A Escola Municipal Walfredo Gurgel dispõe de um acervo de 450 obras literárias infantis 
e infanto-juvenis, estando presentes 18 obras literárias que abordam questões que 
dizem respeito a tradição dos povos negros. Entre as obras disponíveis com essa 
temática estão “Seis pequenos contos africanos”, “O rei do mamulengo” e “Oxumarê, o 

Arco-íris”. 

Por a escola ser pequena e não dispor de um número maior de salas, todos os livros 
(didáticos, de literatura infantil, infanto-juvenil, de formação e atualização de 
professores), jogos, instrumentos musicais e materiais de decoração são expostos 
numa mesma sala, que denomina-se sala de leitura. O espaço físico desta sala 
apresenta condições de infraestrutura não tão satisfatórias, sendo um espaço pequeno, 
parcialmente iluminado e uma temperatura agradável devido sua climatização por ar-
condicionado. Com isso, torna-se um ambiente pouco acolhedor, dificultando o 
momento da leitura. Apesar disso, os livros são expostos em prateleiras, atendendo e 
assegurado a acessibilidade a todos os alunos, proporcionando condições para que 
todos eles possam realizar suas leituras com autonomia, segurança e dignidade. 
Segundo relatos da diretora dessa escola, são poucos professores que utilizam o 
espaço, e seu acervo é utilizado frequentemente apenas por professoras da educação 
infantil. Os alunos mantêm pouco contato com as obras, de modo que o contato só 
acontece por iniciativa do professor regente da turma, já que a instituição não possui 
um profissional responsável pela sala, para que pudesse desenvolver projetos e 

atividades com a literatura. 

Observamos que todas as obras encontradas nas escolas foram concebidas a partir do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) financiado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) do país, que visa executar ações que 
contribuam para uma Educação de qualidade. Elas apresentam bom estado físico, 

sendo que algumas delas, ainda, aparentam nunca terem sido usadas. 

Ainda não foi possível catalogar e caracterizar hierarquias, comportamentos e valores 
nas obras literárias utilizadas pelas escolas, nem registrar fragmentos de narrativas e 
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subjetividades relevantes nas obras literárias, para os propósitos da pesquisa. E 
também não pudemos captar sentidos dos professores e professoras sobre o trabalho 
com as obras literárias com as temáticas estudas. Tais objetivos serão concretizados 
na sequência da pesquisa. Para a inteligibilidade dos dados produzidos, por exemplo, 
será trabalhado a análise temática, no âmbito da Análise de Conteúdo, proposta por 
Bardin (1977), considerando que um tema consiste numa unidade complexa de 
significação, num recorte que, conforme critérios relativos às teorias que orientam a 
análise, se liberta naturalmente do texto analisado, nesse sentido, será tomado para 
análise das manifestações qualitativas. 

Diante de tudo que foi exposto, apresentamos resultados expressivos e 
compreendemos que a literatura infantil e infantojuvenil tratam-se de importantes 
recursos materiais no processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na escola. A 
existência, na escola, de obras que abordam temáticas sobre a tradição e cultura negra 
favorecem que as professoras, professores e alunos tenham acesso e construam 
conhecimentos sobre a diversidade cultural. Infelizmente, a presença desses recursos 
não garante que eles sejam utilizados, de modo que para que possam garantir a 
construção de conhecimentos são necessárias atitudes e ações por parte do sistema de 
ensino, gestores, profissionais da educação e alunos, como também espaços 

acolhedores, que permitam todos desfrutar boas experiências durante as leituras. 

 
Conclusão 

 

O desenvolvimento do presente estudo, até o momento, possibilitou termos o acesso a 
uma diversidade de obras literárias que abordam questões que dizem respeito a tradição 
dos povos negros. Garantindo, também, a produção de conhecimento nas áreas da 
educação quilombola, das relações étnico-raciais e outras que envolvem questões 
culturais, de racismo, de sexismo, de colonização e subalternização, de emancipação, 
entre outros. 

De forma geral, a literatura infantil e infantojuvenil contribuem para a formação da 
mentalidade das crianças e jovens, sendo importante as professoras e professores 
terem o acesso e conhecimento sobre os materiais literários, podendo utilizá-los como 
recurso didático durante suas aulas. Ao abordar temas e conteúdos sobre o negro, o 
trabalho com a diversidade será desenvolvido e os alunos poderão reconhecer as 
contribuições e valores que as tradições dos povos negros possuem socialmente. 

O estudo coletivo garantiu nosso aprofundamento no projeto de pesquisa, nos 
permitindo compreender seus fundamentos e metodologias, como também trançar 
objetivos e metas para o desenvolvimento de cada atividade. Além disso, as discussões 
sobre conceitos e obras nos deram suporte necessário para fundamentarmos nossos 
argumentos a respeito da temática apresentada pela pesquisa. 

O mapeamento das obras literárias proporcionou conhecermos uma diversidade de 
materiais literários sobre o tema de estudo, de modo que a partir desses materiais 
poderemos dar continuidade a nossa pesquisa, realizando leituras e registrando trechos 
importantes para serem analisados. A análise de tais obras literárias, juntamente com a 
entrevista com professoras e professores sobre a utilização desses materiais permitirá 
aprofundarmos nossos conhecimentos sobre a problemática estudada por essa 
pesquisa. 
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De modo a concluirmos, o estudo sobre a presença e utilização de materiais literários 
com temáticas sobre a tradição dos povos negros, na escola, tende a favorecer a 
reflexão pedagógica tanto no sentido da formação do pesquisador, como da formação 
do profissional pedagogo, no campo da docência. Propicia a descoberta, construção e 
assimilação de práticas voltadas para o trabalho que respeite e privilegie o 
reconhecimento e a luta dos povos negros. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Representação da localização geográfica das escolas. Fonte: Google Maps, 
2019. 

 
 

Apêndice A - Critérios a serem analisados em cada obra literária (passível de 
mudanças). 

 
 

Apêndice B – Entrevista semiestruturada (passível de mudanças). 
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TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LITERÁRIOS 

UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE CAICÓ-RN 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar parte dos resultados do projeto “Mapeamento e 
utilização dos materiais pedagógicos literários nas escolas de Caicó-RN”, que busca 
compreender a condição ontológica-social-existencial-histórica dos povos de tradição 
negra, a partir do mapeamento e análise de obras literárias infanto-juvenis, utilizadas 
nas escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na cidade de 
Caicó. A metodologia é qualitativa, utilizando da observação e mapeamento para coleta 
de informações objetivas e subjetivas sobre as obras literárias, nessa primeira etapa da 
pesquisa. Nas visitas as escolas, utilizamos um roteiro de pesquisa, mapeamos e 
identificamos obras literárias, observamos o ambiente, estado físico e fichas de 
empréstimo de livros, além de apresentarmos registros e memórias de cada encontro. 
Como resultados, percebemos que as salas de leitura e bibliotecas, em sua maioria são 
lugares pouco convidativos, até desagradáveis, e com falta de profissionais. Como 
também, constatamos a existência de livros sobre tradição e cultura negra nas escolas 
visitadas, porém, percebemos estes são em pequena quantidade e a maioria sem sinais 
de manuseio e empoeirados. Portanto, chegamos à conclusão que a busca por material 
pedagógico literário diferenciado é a luta pela representatividade das crianças e jovens 
negros, sendo necessárias práticas pedagógicas pautadas na reflexão e fortalecimento 
dos posicionamentos políticos e epistemológicos. 
 
Palavras-chave: Obras Literárias; Mapeamento; Povos Negros 

TITLE: A STUDY ON LITERARY PEDAGOGICAL MATERIALS USED IN THE 

SCHOOLS OF CAICÓ-RN 

Abstract 

This paper aims to present part of the results of the project “Mapping and use of literary 
pedagogical materials in schools of Caicó-RN”, which seeks to understand the 
ontological-social-existential-historical condition of people of black tradition, from the 
mapping and analysis of children's and youth’s literary works, used in elementary 
schools and early years of elementary school, in the city of Caicó. The methodology is 
qualitative, using observation and mapping to collect objective and subjective information 
about literary works in this first stage of the research. In school visits, we use a research 
script, map and identify literary works, observe the environment, physical state and book 
loan forms, and present records and memories of each meeting. As a result, we realize 
that most reading rooms and libraries are uninviting, even unpleasant, and lacking in 
professional places. As well, we found the existence of books about tradition and black 
culture in the visited schools, however, we noticed these are in small quantity and most 
without signs of handling and dusty. Therefore, we come to the conclusion that the 
search for differentiated literary pedagogical material is the struggle for the 
representation of black children and young people, being necessary pedagogical 
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practices based on the reflection and strengthening of the political and epistemological 
positions. 
 
Keywords: Literary works; Mapping; Black peoples 

Introdução 

O projeto de pesquisa “Mapeamento e utilização dos materiais pedagógicos literários 
nas escolas de Caicó-RN” surgiu dos estudos e discussões com o grupo de bolsistas, 
voluntárias e docentes que atuaram na ação de extensão intitulada “a produção de 
material pedagógico literário: construindo histórias e narrativas com crianças 
quilombolas”, este último submetido e aprovado pelo edital da PROEX/UFRN 2018, com 
finalização em 31 de dezembro de 2018. 

Com previsão de execução entre agosto de 2018 e julho de 2019, o projeto de pesquisa 
sobre o mapeamento dos materiais pedagógicos literários foi renovado para 
continuidade do levantamento de dados e análise das obras literárias, onde conta com 
o apoio o Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Estudos Étnico-Raciais 
(LENTE), vinculado ao Departamento de Educação (DEDUC), do Centro de Ensino 
Superior do Seridó (CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O projeto tem, como um de seus objetivos, a preocupação com a formação de novos 
pesquisadores para o campo da educação que envolva preocupações e problemáticas 
relacionadas aos povos de tradição negra. Assim, justifica-se o plano de trabalho “Um 
estudo sobre Materiais Pedagógicos Literários utilizados as escolas de Caicó-RN”, que 
busca conhecer a realidade das escolas de Caicó, pela identificação dos materiais 
pedagógicos literários que envolvem questões relacionadas aos costumes, 
comportamentos e tradição dos povos negros e utilização dos mesmos pelas 
professoras e professores das escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

De forma mais específica, desejamos produzir conhecimento sobre as condições 
ontológica-social-existencial e histórica de tais populações, a partir da análise de obras 
literárias infanto-juvenil. A produção desse conhecimento deve pôr em evidência 
saberes e culturas historicamente negligenciadas pelas pesquisas científicas e pelos 
currículos de formação, tanto dos profissionais da educação, como das crianças e 
jovens das escolas públicas da cidade. 

Historicamente, não temos visto quantidade significativa de obras literárias que tratem 
das questões que envolvem a diversidade humana brasileira, pelo contrário, a 
hegemonia das obras literárias ainda aborda, predominantemente, cultura e costumes 
de base eurocêntrica e colonialista. De um modo geral, as abordagens tendem a excluir 
uma parte da população (menorizadas) das representações proporcionadas, quando 
não estereotipam de forma negativa. Assim como, tendem a romantizar os papeis das 
mulheres e homens, atribuindo aos primeiros a condição de seres frágeis e dependentes 
e aos segundos o papel de provedor de segurança e vida. Esse movimento social, a 
partir de papeis definidos, fortalece a cultura machista, sexista e colonizadora. 

Dessa forma, para alcançar os objetivos propostos, estudos sobre a legislação (lei 
10.639/03 e RESOLUÇÃO Nº 8/2012) e fundamentação teórica que abordam questões 
relacionadas a construção de material pedagógico (HOFSTAETTER, 2015), a 
interculturalidade crítica (WALSH, 2009), aos dispositivos de diferenciação pedagógica 
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(CORTESÃO, 1998), aos estudos sobre negritude (FANON, 2008) e a literatura infanto-
juvenil (KHÉDE, 1986), foram realizados durante os encontros entre as docentes, 

bolsistas e voluntárias do projeto. 

A proposta do projeto favorece metodologias qualitativas, onde acreditamos ser a mais 
apropriada na apreensão, interpretação e compreensão da realidade problematizada. 
Por isso, trabalharemos com a análise temática, no âmbito da Análise de Conteúdo, 
proposição de Bardin (1977). Portanto, primeiramente, de uma forma geral, estamos 
identificando obras literárias sobre o tema em escolas de cinco zonas da cidade Caicó 
para, posteriormente, fazer a análise dessa literatura e entrevistas com docentes das 
escolas. 

 
Metodologia 

 

Para execução do referido projeto, foi-se necessário pensar numa metodologia que 
favorecesse o alcance dos objetivos da pesquisa, que é a produção de conhecimento 
na área da utilização dos materiais pedagógicos literários voltados as tradições dos 
povos negros, na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Desse 
modo, a proposta favorece ao desenvolvimento de metodologias qualitativas, 
acreditando ser a mais apropriada na apreensão, interpretação e compreensão da 
realidade problematizada. A pesquisa qualitativa oferece as condições de intervenção e 
observação no campo investigativo, e a instrumentalização para o trabalho de análise 
da utilização das obras literárias existentes nas escolas públicas de Caicó. 

Para a inteligibilidade dos dados produzidos, trabalharemos com a análise temática, no 
âmbito da Análise de Conteúdo, proposição de Bardin (1977). Por tema entendemos 
uma unidade complexa de significação, um recorte que, conforme critérios relativos às 
teorias que orientam a análise, se liberta naturalmente do texto analisado, nesse 
sentido, pode ser tomado para análise das manifestações qualitativas. Nesse trabalho 
há algumas categorizações teóricas importantes para dar suporte ao pensamento: 
cultura, saberes, estética, rituais, crenças, linguagens, costumes, comportamentos, 
racismo, processos colonizadores e emancipadores, ausências e intencionalidades e 
papeis sociais. 

Como parte indispensável para realização da análise dos materiais literários, ocorreram 
reuniões regulares para planejamento entre professores, bolsistas e voluntários 
vinculados ao projeto, para escolha de escolas públicas das cinco zonas existentes em 
Caicó, campus de pesquisa, que disponibilizassem o acesso a locais com livros de 
literatura infantil e infanto-juvenil (bibliotecas, salas de leitura, salas de aula, entre 
outros), e divisão dos pesquisadores para cada área da cidade. Como também, 
houveram estudos de fundamentos teóricos relacionados a construção de material 
pedagógico (HOFSTAETTER, 2015), ao campo da educação quilombola (lei 10.639/03 
e RESOLUÇÃO Nº 8/2012), a interculturalidade crítica (WALSH, 2009), aos dispositivos 
de diferenciação pedagógica (CORTESÃO, 1998), aos estudos sobre negritude 
(FANON, 2008) e sobre literatura infanto-juvenil (KHÉDE, 1986). 

Até o momento visitamos quatro escolas públicas da cidade de Caicó, localizadas nas 
zonas norte (duas escolas), sul e oeste. Uma das escolas não autorizou a realização do 
projeto e foi substituía pela Escola 3, ambas da zona norte. Juntamente com a Escola 1 
(zona oeste) e Escola 2 (zona sul) a pesquisa foi introduzida, levando em consideração 
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a primeira etapa de análise. Desse modo, observamos e mapeamos, de um modo geral, 
a identificação da obra, a quantidade, o ambiente, o estado físico (sinais de manuseio) 
e as fichas de empréstimo de livros sobre costumes, comportamentos e tradição dos 
povos negros. 

A análise dos materiais encontrados nas escolas pretende ser organizada em três 
níveis: a primeira é a mais objetiva, trata-se da leitura proveniente do mapeamento das 
obras literárias. Nesse nível, que está em execução, pretendemos a identificação da 
obra a sua filiação mais geral. O segundo nível trata-se da análise dos temática dos 
conteúdos das obras, no sentido de estabelecer aproximações e distanciamentos com 
as categorias teóricas e marcos legais de suporte da educação quilombola e étnico-
racial, no Brasil. A terceira é de compreensão da utilização dos materiais, pelas 
professoras e professores das escolas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, no campo de investigação. 

Nesta última etapa utilizaremos a entrevista semiestruturada, cuja razão deve-se a 
importância de ouvir as professoras e professores das escolas sobre seu fazer e 
intencionalidades, em relação a seleção e utilização dos matérias literários. Aqui busca-
se captar os sentidos por eles atribuídos a esse trabalho e o seu conteúdo. A escolha 
das obras selecionadas para a análise, dentre a totalidade mapeada, acontecerá por 

indicação das professoras e professores, entre as mais trabalhadas. 

A intenção, ao fim do trabalho, é de retorno às escolas para a exposição do 
conhecimento produzido, tendo em vistas oportunizar modificações e acréscimos 
necessários. É também um momento de avaliação. As professoras e professores 
deverão se reconhecer no conhecimento produzido. A intenção desse último movimento 
é tornar a produção de conhecimento representativa das localidades investigadas, na 
sua relação com as análises amplificadas pelas teorias de suporte. 

 

Resultados e Discussões 

 

Das reuniões e idas as escolas (identificação das obras literárias, suas fichas de 
empréstimo, sinais de manuseio, o ambiente que se encontram e quantidade de livros 
sobre costumes, comportamentos e tradição dos povos negros), conseguimos coletar 
alguns dados que servirão para uma análise inicial da pesquisa e busca pela 

concretização dos objetivos propostos pelo projeto. 

Foram realizados encontros no LENTE para discussão da fundamentação que da base 
a pesquisa. Desses estudos surgiram questionamentos sobre: Como a literatura infanto-
juvenil aborda a negritude e questões relacionadas ao empoderamento, resistência e 
luta do povo negro? Existem livros que abordem essas características nas escolas de 
Caicó/RN? Como esses livros são apresentados as crianças e jovens? Como as(o) 
professoras(e) utilizam essas obras literárias no trabalho pedagógico? 

As obras literárias infanto-juvenil, absolutamente necessárias no campo da formação 
social e histórica dos/das estudantes dos níveis infantil e fundamental, não podem 
prescindir de uma visão contrária aos processos de colonização e subalternização que 
regularam as ciências humanas, de forma hegemônica, em quase toda a história da 
educação no Brasil. Não é incomum encontrar nas escolas livros de literaturas, e outros 

materiais, voltados ao pensamento de base eurocêntrica, portanto colonialista. 
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As abordagens tendem a excluir uma parte da população das representações 
proporcionadas. Assim como, tendem a romantizar os papeis das mulheres e homens, 
atribuindo aos primeiros a condição de seres frágeis e dependentes e aos segundos o 
papel de provedor de segurança e vida. Esse movimento social, a partir de papeis 
definidos, fortalece a cultura machista, sexista e colonizadora. 

Segundo Frantz Fanon (2008), existe uma constelação de dados que graças a obras 
literárias, bem como outros meios, penetram no indivíduo, construindo assim a visão de 
mundo da coletividade na qual pertence, que está inserido. Não obstante, percebemos 
essa visão é constituída, muitas vezes, de representações estereotipadas negativas das 
pessoas negras e, consequentemente, interferem na construção da identidade de 

crianças e jovens. 

Assim, seria preciso identificar e utilizar materiais pedagógicos literários que, 
considerando os sentidos propostos pela Interculturalidade Crítica e a Pedagogia De-
colonial (WALSH, 2009), se instituem como dispositivo que possibilita se contrapor aos 
amplificadores do poder hegemônico. Qualquer ação e dinâmica pedagógica deve 
buscar entender a necessária construção de saberes que tenham referência nas 
diferenças culturais e nas lutas históricas afirmativas. 

Desse modo, esses materiais respeitam as diferenças e se põe no campo de um 
“dispositivo de diferenciação pedagógica” (CORTESÃO, 1998), uma vez que podem 
validar a necessidade de sobrevivência dos saberes próprios das comunidades e a 
construção de uma cidadania mais significativa e adequada aos povos que sofreram, 
historicamente, com a ausência de políticas estruturais. 

Dentre as reuniões para planejamento, duas foram essenciais para preparação de ida 
as escolas. Na primeira, decidimos alguns pontos importantes no que se refere a ida às 
escolas, como a pesquisa e seleção das escolas de Caicó. A cidade tem cinco zonas - 
norte, sul, leste, oeste e central -, e com a pesquisa descobrimos que na zona central 
não existem escolas públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Desse modo, 
selecionamos uma escola de cada zona, somando um total de 4 campus de pesquisa, 
e definimos algumas metas para construção de um roteiro investigativo. Já a segunda 
reunião aconteceu para confirmação de alguns aspectos sobre o roteiro de observação, 
análise e entrevista (em anexo) e cronograma de atividades para os meses previstos 
para execução do projeto de pesquisa. 

Como resultados das visitas em três escolas de Caicó/RN (denominadas Escola 1, 
Escola 2 e Escola 3), conseguimos coletar alguns dados que contribuirão para uma 
análise inicial e geral da situação em que se encontra a literatura infanto-juvenil sobre 
costumes, comportamentos e tradição dos povos negros. 

A escola 1 localiza-se no bairro Walfredo Gurgel, zona oeste da cidade. A instituição 
atende, atualmente, 247 alunos, distribuídos em 13 turmas durante os períodos matutino 
e vespertino, sendo quatro turmas de Educação Infantil (nível IV e V) e 9 turmas dos 
Anos Iniciais do ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Os alunos são oriundos de famílias 
de baixa renda, onde os pais recebem até um salário mínimo e trabalham 
majoritariamente em atividades autônomas. Ela dispõe de um acervo de 450 obras 
literárias infantis e infanto-juvenis, estando presentes 18 obras literárias que abordam 
questões que dizem respeito a tradição dos povos negros. Entre as obras disponíveis 
com essa temática podemos citar: "Seis pequenos contos africanos" de Raul Lody, "O 
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rei do mamulengo" de Rogério Andrade Barbosa e "Oxumarê, o Arco-íris" de Reginaldo 
Prandi. 

Por a escola ser pequena e não dispor de um número maior de salas, todos os livros 
(didáticos, de literatura infantil, infanto-juvenil, de formação e atualização de 
professores), jogos, instrumentos musicais e materiais de decoração são expostos 
numa mesma sala, que se denomina sala de leitura. O espaço físico desta sala 
apresenta condições de infraestrutura não tão satisfatórias, sendo um espaço pequeno, 
parcialmente iluminado e uma temperatura agradável devido sua climatização por ar-
condicionado. Com isso, torna-se um ambiente pouco acolhedor, dificultando o 
momento da leitura. Apesar disso, os livros são expostos em prateleiras, atendendo e 
assegurado a acessibilidade a todos os alunos, proporcionando condições para que 
todos eles possam realizar suas leituras com autonomia, segurança e dignidade. 

Na zona sul, fizemos a pesquisa na Escola 2, bairro Paraíba. A instituição atende, 
atualmente, 222 alunos, distribuídos em 13 turmas durante os períodos matutino e 
vespertino, sendo quatro turmas de Educação Infantil (nível IV e V) e 9 turmas dos Anos 
Iniciais do ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Os alunos são oriundos de diversas 
partes da cidade, alguns de famílias de baixa renda e outros com pais concursados, 
com renda fixa maior que dois salários mínimos. A Escola 2 dispõe de um acervo de 
aproximadamente 1000 obras literárias infantis e infanto-juvenis, estando presentes 19 
obras literárias, 16 no espaço de leitura e 3 no nível V, que abordam questões 
relacionadas ao tema de pesquisa. Dentre essas obras estão “O menino que comia 
lagartos” de Mercè López, “Histórias de Ananse” de Adwoa Badoe e “Bruna e a galinha 

de Angola” de Gercilga de Almeida. 

A diretora relatou que a escola possuía um espaço da leitura que era junto com os 
computadores, mas o governo mandou fechar esse local. Desse modo, na época, os 
livros existentes foram transferidos para as salas de aula. Hoje o ambiente está em 
revitalização, onde conta com um espaço físico relativamente pequeno (levando em 
consideração a utilização de turmas de 20 crianças), com pinturas nas paredes e possui 
apenas um ventilador, o que deixa a sala calorosa. É um lugar agradável para estudos, 
com mesas, carteiras e um cantinho da leitura (com almofadas e uma arvore de papel). 

Os livros dessa escola são organizados em caixotes de madeira coloridos, acessíveis 
as crianças, mas bastante empoeirados e desorganizados no dia da visita. Além disso, 
dentro da sala existe outro compartimento com diversos materiais, instrumentos 
musicais e alguns livros numa pequena prateleira. Não foi possível o acesso as fichas 
de empréstimo de livros, e as fichas que se encontram no final de alguns dos livros 
sobre o tema têm assinaturas dos anos 2010, 2011, 2013, 2014. 

Desse modo, podemos destacar como aspectos gerais dos livros de literatura 
encontrados nessa escola: fotos ou ilustrações em todos os livros; 2 autores africanos; 
1 ilustrador africano; 2 livros sobre contos populares da África; 1 livro sobre um conto 
popular da África Ocidental; 1 livro didático-literário; 6 livros sobre resgate da cultura 
africana; 1 livro sobre quilombo; 3 livros com glossário e 5 livros com ficha de 
empréstimo. 

A Escola 3 está localizada no bairro Boa Passagem (zona norte), e atende, atualmente, 
183 alunos, distribuídos em dez turmas durante os períodos matutino e vespertino, 
sendo ofertado do 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais do ensino Fundamental. Os alunos 
pertencem a famílias que residem próximo a escola, sendo a maioria delas de baixa 
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renda, como também, comerciantes e profissionais que desempenham atividades 
braçais, domésticas e bicos. A escola dispõe de um acervo de 460 obras literárias 
infantis e infanto-juvenis, estando presentes 13 obras literárias sobre a cultura, 
costumes e tradição de pessoas negras. Entre as obras disponíveis com essa temática 
encontramos “Sou negro” de Nildo Lage, “A África, meu pequeno Chaka...” de Marie 
Sellier e “Zumbi, o menino que nasceu e morreu livre” de Janaína Amado. 

Essa instituição possui uma sala, ampla, que funciona como biblioteca, sala de 
multimídia e de aula de reforço. Ela é repleta de estantes com livros didáticos e apenas 
um pequeno espaço reservado aos livros de literatura. Dispõe de uma boa iluminação, 
mesas e cadeiras para os momentos de leitura e é climatizada por um ventilador. 

A escola possui uma bibliotecária responsável por cuidar desse espaço e propor 
atividades e projetos que envolvam a literatura com os alunos. Um projeto que vem 
sendo desenvolvido nos últimos dois anos é o projeto “Eu leio mais” que incentiva a 
todos os alunos da escola a realizarem diversas leituras, sendo estimulados com 
prêmios para aqueles que conseguirem ler o maior número de livros durante o ano letivo. 
Com esse projeto os alunos podem levar livros para realizar leituras em casa. Como 
forma de controle, todos os livros que são lidos são registrados em um caderno. 
Segundo a bibliotecária, projetos como esse vem promovendo o interesse dos alunos 
pela realização da leitura. A movimentação dentro da biblioteca ocorre sempre durante 
os intervalos e no final das aulas. 

Desse modo, destacamos que todas as obras encontradas nas escolas foram 
concebidas a partir do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) financiado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do país, que visa executar 
ações que contribuam para uma Educação de qualidade. Além disso, apesar da 
significativa quantidade e variedade de obras que apresentem as referidas temáticas 
discutidas, a maioria dos livros apresentam bom estado físico, sendo que algumas delas 
aparentam nunca terem sido usadas. A ausência de sinais de manuseio explica por si 
só o não interesse, ou não motivação, ou não conhecimento dessas obras literárias 
pelos estudantes. 

Apenas uma das escolas dispõe de um profissional dedicado ao espaço onde os livros 
se encontram, e é nesta escola que projetos são concretizados e há uma motivação 
para a leitura por parte das crianças, onde vão por conta própria na biblioteca no 
intervalo e final da aula. Percebemos a importância de um profissional com 
disponibilidade para organizar o ambiente onde estão os livros, seja biblioteca ou sala 
da leitura, para criar projetos, acompanhar as fichas de empréstimo e, assim, 
proporcionar aos estudantes um amor pela leitura. 

Por uma análise geral, alguns livros poderiam ser mais explorados, haja vista que 
possuem ilustrações e histórias que despertam o interesse das crianças para conhecer 
a cultura afro-brasileira e africana. Nesse contexto, xenofobia é o medo do estranho, do 
estrangeiro. Segundo Caterina Koltai, a criança se torna xenófoba graças aos processos 
de socialização que está submetida e essa xenofobia infantil pode se tornar racismo 
ativo, à medida que o discurso social nomeie o estrangeiro a ser odiado. 

Assim, educação é um importante combate contra o racismo, o professor é um mediador 
que pode “despertar na criança tanto o amor pelo que se aprende quanto pelo próprio 
processo de aprendizagem” (KOLTAI, 2004, p. 100) e a literatura pode resultar no 
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respeito a diversidade e na construção de uma nova geração empoderada e resistente 
aos modelos ainda existentes de dominação e exclusão. 

 
Conclusão 

 

Estamos finalizando a primeira etapa da pesquisa, mais objetiva, de mapeamento das 
obras literárias, infanto-juvenis, existentes nas escolas, que tenham temas relacionados 
com as questões da negritude e das relações étnico-raciais. Esse primeiro momento é 
de identificação das obras literárias, suas fichas de empréstimo, sinais de manuseio, o 
ambiente que se encontram e quantidade de livros sobre costumes, comportamentos e 
tradição dos povos negros. 

Das análises dos dados obtidos das três escolas pesquisadas, percebemos que embora 
as escolas possuam livros sobre o tema estes são em pequena quantidade e a maioria 
sem sinais de manuseio, empoeirados e com poucas assinaturas de alunos nas poucas 
fichas de empréstimo que encontramos. As salas de leitura e bibliotecas, em sua maioria 
são lugares pouco convidativos, até desagradáveis, e com falta de profissionais. Além 
disso, a ausência de literatura infanto-juvenil sobre cultura quilombola é gritante, haja 
vista encontrarmos apenas um livro entre todas as escolas pesquisadas. 

As reuniões para estudos e planejamentos ocorridos no LENTE fortalecem, tanto o 
laboratório, como as discussões emergentes sobre os saberes e a cultura dos povos de 
tradição negra. Por meio dessas discussões e pelas idas às escolas, será possível, nas 
próximas etapas, analisar as obras literárias, bem como fazer as entrevistas com os 
professores para perceber como se dá a utilização desses materiais na prática 
pedagógica. 

Chegamos à conclusão que pesquisas sobre literatura infanto-juvenil nas áreas da 
Educação Étnico-racial, Negritude e Educação Quilombola possibilitam aos futuros 
pedagogos uma formação e prática pedagógica pautadas na reflexão e fortalecimento 
dos posicionamentos políticos e epistemológicos, que assegurem o reconhecimento das 
especificidades dos povos tradicionais, sobretudo, os negros. Além disso, a busca por 
material pedagógico literário diferenciado é a luta pela representatividade das crianças 
e jovens negros, e é nosso papel, como educadores, enfrentar esse desafio. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO LUGAR OCUPADO POR UMA CRIANÇA NEGRA COM 

DEFICIÊNCIA NA CARTOGRAFIA INCLUÍDA EM UMA CLASSE REGULAR 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo observar onde estão localizados os alunos 
provenientes das minorias sociais e como estão distribuídas na cartografia de sala de 
aula, analisando como esses alunos são (in)visibilizados pelos atores que compõem o 
contexto escolar e compreender as relações professor-aluno. Inscreve-se na 
abordagem qualitativa de pesquisa, realizada por meio de observação in loco embasada 
na revisão bibliográfica de conceitos relativos à cartografia social e educação inclusiva 
da criança negra com deficiência, como sendo relevantes para a compreensão de um 
novo conceito cartográfico oriundo das salas de aula. Mesmo na segunda década do 
século XXI, as escolas e seus agentes podem adotar metodologias excludentes de 
forma que cerceiam e fragilizam o processo de desenvolvimento dos alunos. Como toda 
pesquisa científica, este trabalho não tem carácter conclusivo, mas o de apresentar 
contribuições para discussões futuras que permitam maior compreensão das linhas de 
dominação presentes na sala de aula onde o professor controla os alunos de forma a 
moldá-los afim de torná-los perfeitos, pois, para alguns professores, o aluno ideal é 
aquele que permanece em silêncio e interagindo pouco durante toda a aula enquanto o 
docente transmite o conteúdo de forma não sistematizada e pouco significativa. 
 
Palavras-chave: Cartografia de Sala de Aula. Cartografia Social. Educação Inclusiva. 

TITLE: ANALYSIS OF THE PLACE OCCUPIED BY A DISABLED BLACK CHILD IN THE 

CARTOGRAPHY INCLUDED IN A REGULAR CLASS 

Abstract 

The present work aims to observe where students from social minorities are located and 
how they are distributed in the classroom cartography, analyzing how these students are 
(in) visible to the agents that participates in the school context and to understand the 
teacher-student relations. It is a qualitative research approach, carried out through local 
observation based on the bibliographical review of concepts related to social cartography 
and inclusive education of black children with disabilities, as being relevant to the 
understanding of a new cartographic concept created from the classrooms. Even in the 
second decade of the 21st century, schools and their agents may adopt excluding 
methodologies that curtail and weaken the process of the students development. Like all 
scientific research, this work is not conclusive, but presents contributions to future 
discussions that allows a better understanding of the domination lines present in the 
classroom where the teacher controls the students in order to shape them, to make them 
perfect, beause, for some teachers, the ideal student is one who remains silent with little 
interacting throug the class while the teacher conveys the content in a non-systematized 
and insignificant way. 
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Keywords: Classroom Cartography. Social Cartography. Inclusive education. 

Introdução 

O Projeto de Pesquisa intitulado “Como se Constitui a Cartografia da Sala de Aula? Um 
estudo sobre a (de)colonialidade do poder em classes dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental” surge a partir de discussões relativas a temas transversais como [...] 
“currículo, gênero, inclusão, religiosidade, religião e laicidade, raça,” [...] dentre outras 
realizadas no âmbito do componente curricular Pesquisa Educacional ministrado pela 
Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Garcia, docente-pesquisadora no Curso de Pedagogia do 
CERES/Caicó. Nos debates ao longo do Componente, surgem questionamentos acerca 
de epistemologias e ideologias, hierarquias e lugares sociais ocupados por alunos e 
professores no contexto da sala de aula do ensino fundamental, demarcados pelas 
categorias de raça e gênero. A colonialidade do poder compõe uma das categorias dos 
estudos pós-coloniais. Esses estudos narram os efeitos nefastos do período colonial, 
fase histórica de mais de 500 anos, iniciado com as grandes navegações quando a 
Europa se constituiu identitariamente, estabelecendo-se como centro de poder, 
explorando e subjugando continentes inteiros no Eixo Sul do planeta, fazendo deles 
suas colônias, impondo não apenas os idiomas e religiões dos países colonizadores 
mas, uma mentalidade homogeneizadora de que seus valores, moral, tradições, 
culturas, línguas, religiões, cor de pele/etnia e EPISTEMOLOGIAS se constituíam em 
padrões ideais de sociedade, devendo ser alcançados em detrimento das culturas 
locais, logo subjugadas após a chegada dos colonizadores (UFRN, 2018). Assim, 
sociedades dominantes europeias e norte-americana impõem suas estruturas 
hegemônicas como ocorre no modelo de educação brasileiro ainda centrado nas 
culturas dos países dominantes. Através dessas observações surgem questionamentos 
que problematizaram esta pesquisa “Como se constitui a cartografia da sala de aula? E 
desta, outras decorrentes: Onde estão, como (se) silenciam e se relacionam os/as 
ocupantes nessa cartografia? Para onde converge o “Norte” de uma sala de aula? E o 
“Sul”? Existe um centro de poder que se reflete para as adjacências desses espaços 
físico e social? De que forma se organiza o trabalho pedagógico nas relações sociais 
entre centro e periferias na geografia de sala de aula? Quem/quais subalternizam, 
quem/quais são os subalternizados? Nas salas de aula podem ser constatadas 
interseccionalidades das múltiplas e heterogêneas hierarquias (raça, gênero, sexual, 
socioeconômica, intelectual)? Finalmente, como a universidade pode contribuir para que 
a escola tenha percepção das práticas de colonialidade e a elas se contraponha?” 
(UFRN, 2018). Durante o andamento do Projeto, das leituras e discussões nas reuniões, 
surge um novo questionamento: “onde estão os (as) alunos (as) negros com deficiência 
na cartografia da sala de aula?” Como as pessoas com deficiência fazem parte de um 
grupo historicamente marginalizado e descredibilizado pela sociedade, surge o Plano 
de Trabalho Nº 5 - Lugares Sociais e Relações Sociais dos alunos/as com deficiência e 
que apresentam dificuldades de aprendizagem na constituição da Cartografia de Sala 
de Aula sob a orientação da docente-pesquisadora Prof.ª Dr.ª Francileide Batista de 
Almeida Vieira. O Plano de Trabalho visa, à luz da educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva, produzir, a partir das descrições e análises a cartografia da sala de 
aula estudada, tendo como referencial os conceitos emanados dos estudos pós-
coloniais, mapeando os lugares ocupados pelas crianças negras com deficiência. Além 
de levar em consideração contexto da sala de aula, o plano dá ênfase às relações entre 
aluno(a) com deficiência, seus pares e o(a) professor(a) e suas práticas pedagógicas. 
Para obtenção dos dados, a metodologia de pesquisa adotada tem como abordagem o 
método qualitativo com ênfase procedimental na pesquisa-ação e a observação de 
modelos de análise de resultados para a sistematização dos dados obtidos durante oito 
dias de observação. 
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Metodologia 

 
A abordagem metodológica utilizada teve como foco a metodologia qualitativa com 
ênfase na pesquisa exploratória que, segundo Gil (2002, p. 41), “[...] têm como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 
ou a constituir hipóteses. [...] Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 
que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado”. 
Levando em consideração os aspectos que compõem a pesquisa qualitativa apontados 
por Gil (2002) e os objetivos propostos pelo Projeto de Pesquisa e pelo Plano de 
Trabalho Nº 5, foi realizada a revisão bibliográfica e a escolha do local de estudo que 
compreende uma turma de 1º ano do ensino fundamental de uma escola da rede 
municipal de educação de Caicó/RN. A princípio a turma contava com 12 alunos e 2 
professoras, uma titular (P1) e uma auxiliar (P2). Ao longo do período de observação, 
que compreendeu de março à abril de 2019, a turma recebeu mais dois alunos 
totalizando 14 alunos. Os alunos foram enumerados de C1 à C14, sendo o enfoque mais 
direcionado às alunas C1 e C5, pois a C1 é uma aluna negra que aparentemente possui 
dificuldades de aprendizagens e a aluna C5 que é parda e laudada com o Transtorno 
do Espectro do Autismo. Durante os dias de observação, foi elaborado um diário de 
campo com um total de 40 páginas contendo croquis e fotos da sala de aula estudada 
além de informações sobre como se dava a rotina, os momentos de conflitos entre os 
alunos e entre os alunos e as professoras deixando clara as relações professor-aluno e 
professor-professor. Os dados coletados foram apresentados à professora orientadora 
Dr.ª Francileide Vieira, à professora coordenadora Dr.ª Maria de Fátima Garcia e aos 
demais membros do Projeto através de reuniões ocorridas no Laboratório de Educação 
Aplicada às Novas Tecnologias, Mídias Interativas e Estudos Étnico-Raciais (LENTE). 
Após o período de observação, foi iniciado o período de sistematização dos dados com 
a bibliografia consultado ao longo realização do projeto. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com Carvalho e Araújo (2011, p. 10), “[...] tanto a historiografia tradicional 
quanto as abordagens mais modernas em história da Cartografia mostram a utilização 
das representações cartográficas em diferentes épocas e lugares do mundo por 
diferentes povos”. O uso da cartografia sempre esteve ao lado do desenvolvimento da 
humanidade para Acselrad e Coli (2008, p. 13), “[...] todos os mapas são uma abstração 
do mundo, elaborada sempre a partir de algum ponto de vista”. A elaboração dos mapas 
está ligada ao tipo de informação que se pretende passar e ao ponto de vista defendido 
pelos elaboradores de acordo com seu ponto de interesse. Para Herlihy e Knapp citados 
por Acselrad e Coli (2008, p. 14), “[...] o mapeamento participativo é aquele que 
reconhece o conhecimento espacial e ambiental de populações locais e os insere em 
modelos mais convencionais de conhecimento”. A cartografia social visa incluir as 
populações tradicionais nos mapas oficiais através do mapeamento participativo 
desenvolvido pelas comunidades através de croquis ou outros elementos cartográficos, 
áreas de conflito e regiões consideradas importantes de forma que dê visibilidade e 
empoderamento aos grupos diante de mapas oficiais que não representem esses povos. 
Historicamente, os países do hemisfério norte desempenham o papel de dominadores, 
descobridores e colonizadores dos países do hemisfério sul como, por exemplo, o 
processo de colonização do continente africano e da América, principalmente, a América 
do Sul dividida foi constituída como colônia de exploração. A cartografia metafórica das 
linhas globais sobreviveu à cartografia literal das linhas que separavam o Velho do Novo 
Mundo. A injustiça social global está assim intimamente ligada à injustiça cognitiva 
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global, de modo que a luta pela justiça social global também deve ser uma luta pela 
justiça cognitiva global. Para ser bem-sucedida, essa luta exige um novo pensamento - 
um pensamento pós-abissal (SANTOS, 2007, p. 77). As linhas abissais que separam 
dominador e dominado, podem ser analisadas na sala de aula, com o norte dominante, 
sendo representado pelo professor controlador que determina em quais lugares os 
alunos podem sentar, a exigência de que os alunos permaneçam em silêncio e as 
mudanças que são feitas na sala de forma a manter o controle sobre os alunos. A 
professora (P1), organiza a sala de aula em formato de “U” para que, segundo ela, possa 
atender aos alunos da melhor maneira possível. Porém, apesar de utilizar um formato 
que foge da organização tradicional em que os alunos estão enfileirados, a docente 
utiliza uma metodologia controladora e baseada na reprodução do livro didático. P1 
constitui a cartografia da sala de aula de forma que ela tenha maior controle sobre as 
crianças tentando evitar conversas paralelas ou qualquer tipo de interação, entre os 
estudantes, que se desvie do que ela está impondo. Ao assumir o papel de dominação, 
a docente cria espaços de centro e periferia além de direcionar o ensino aos que estão 
no centro e excluir os demais alunos. Para Earp (2007, p. 145), “[...] a estrutura “centro-
periferia” pode ser compreendida como uma espécie de topologia social da sala de aula” 
tornando a educação um privilégio de alguns. A estrutura “centro-periferia” é vivida e 
praticada como “natural” da sala de aula. A aula não é dada para todos porque a escola 
parece não ter essa função nas representações da maioria dos professores. O professor 
separa a sala de aula em “centro” e “periferia” e ensina àqueles que vê como centro. A 
estrutura é mais forte do que o professor. Cabe ressaltar que não se trata de acusar o 
professor, mas sim de procurar compreender o que se passa dentro dos mecanismos 
escolares que produz a exclusão e a inclusão (EARP, 2007, p. 145). A cartografia 
desenhada na sala de aula, limita as interações entre os educandos, evitando também 
que os mesmos possam se auxiliar como, por exemplo, em dado momento de 
observação em que o aluno C13 estava auxiliando a aluna C12 na realização de uma 
atividade no livro, entretanto foram interrompidos pela professora P1 que diz “C13, tia 
fica muito feliz de você querer ajudar, mas preste atenção no quadro que depois tia 
deixa você ajudar” (Diário de Campo). Após ser reclamado, o aluno deixa de auxiliar à 
colega e não torna mais a ajudá-la. Essa atitude quebrou um momento de interação 
entre os dois alunos que é de muita importância para o processo de ensino-
aprendizagem e para a constituição do sujeito como um ser social, pois é na interação 
e na troca de conhecimento entre pares, que o ensino se torna significativo. A docente 
usou o espaço vazio no centro da sala de aula como um espaço punitivo, em que os 
alunos que estavam conversando eram trocados de lugar. As mudanças eram 
realizadas sob a justificativa de que ao separar os alunos, eles teriam a sua 
oportunidade de aprender preservada “você (C7) está conversando muito com C8 e ela 
já sabe” (Diário de Campo). Para Foucault (2013, p. 22), “[...] isto significa que os lugares 
que a sociedade dispõe em suas margens, nas paragens vazias que a rodeiam, são 
antes reservados aos indivíduos cujo comportamento é desviante relativamente à média 
ou à norma exigida”. Dessa forma, pessoas que possuem descendência indígena, 
africana e/ou possuem algum tipo de deficiência ficam marginalizadas na sociedade, 
sendo esse tipo de segregação reproduzido nas escolas, pois são tidas como incapazes 
de desenvolver-se cognitivamente por não atenderem ao padrão imposto pela 
sociedade. Mesmo esses alunos estando incluídos fisicamente na sala de aula, eles são 
excluídos do contexto da aula, principalmente, em relação à interação professor-aluno 
por manter o estudante isolado na cartografia de sala de aula. A escola deve ser um 
espaço de discussão para a efetivação da inclusão, iniciando na elaboração do PPP 
visando desconstruir estereótipos e proporcionando a construção e fortalecimento das 
diferentes identidades a partir de práticas que levem em consideração que a sala de 
aula não é homogênea e que os professores devem desenvolver metodologias que 
atendam as especificidades dos estudantes independente da origem socioeconômica e 
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se é ou não deficiente. Para McLaren citado por Moitinho (2009, p. 25), “[...] a sala de 
aula é, portanto, um local de socialização, de encontro, um espaço de múltiplas 
narrativas de construção, transformação e empoderamento não podendo ser reduzida 
a um espaço exclusivamente de instrução. Certamente esta é uma das grandes 
contribuições da pedagogia crítica por ele proposta”. Chamo a atenção para as alunas 
C1 e C5. A aluna C1 é negra e desde o primeiro dia de observação senta-se próxima 
ao quadro, interage pouco com os demais colegas dentro e fora da sala de aula, não 
tem interesse na execução das atividades chegando a dormir na sala de aula durante a 
realização de uma prova. P1 percebe que C1 está dormindo sobre a prova, mas não 
realiza nenhum esforço maior na tentativa de acordá-la para realizar a avaliação, com a 
justificativa de que acredita que a aluna estava doente. De acordo com Cavalleiro (2001, 
p. 68), [...] “a exclusão escolar é o início da exclusão social da criança negra, já que o 
acesso ao conhecimento sistematizado é condição estruturante para que o repertório 
cultural das pessoas possa se expandir”. A falta de interesse da aluna nas atividades 
desenvolvidas na escola é recorrente durante todos os dias de observação, mostrando 
que a metodologia utilizada pela professora não atende ou desperta o interesse da 
aluna. As práticas engessadas dos educadores podem criar situações que permitam o 
surgimento das dificuldades de aprendizagem, pois ao não flexibilizar currículo de forma 
a fazer com que ele chame a atenção dos alunos para uma aprendizagem significativa, 
o docente cria situações de desinteresse que comprometem o processo de ensino-
aprendizagem. A prática pedagógica deve considerar a diversidade de classe, sexo, 
idade, raça, cultura, crenças etc., presentes na vida da escola e pensar (e repensar) o 
currículo e os conteúdos escolares a partir dessa realidade tão diversa. A construção de 
práticas democráticas e não preconceituosas implica o reconhecimento do direito à 
diferença, e isso inclui as diferenças raciais. Aí, sim, estaremos articulando Educação, 
cidadania e raça. (CAVALLEIRO, 2001, p. 87). Adotando uma metodologia em que o 
currículo não se adapta aos alunos e ao acreditar em uma sala de aula homogênea, a 
professora cria momentos de exclusão tanto da aluna C1 quanto em relação à aluna C5 
que possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao informar que a aluna C1 foi 
encaminhada para a sala de Atendimento Educacional Especializado para passar por 
uma avaliação da professora especialista, P1 abre espaço para a reflexão sobre qual é 
a sua concepção em relação à uma pessoa com deficiência ser capaz ou não de 
desenvolver suas habilidades e competências. De acordo com a UNESCO (1994, p. 1), 
“[...] aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz 
de satisfazer a tais necessidades”. Conforme a perspectiva educacional inclusiva, todos 
os alunos devem ser inseridos, sem distinções, nas instituições regulares de ensino, 
evitando o modelo segregacionista em que os alunos deficientes eram matriculados em 
escolas especiais. A escola inclusiva não pode conceber o aluno com deficiência como 
um ser incapaz, mas sim como uma pessoa que irá desenvolver suas habilidades e 
competências de uma maneira diferente dos demais, cabendo à equipe pedagógica da 
escola, pensar e elaborar atividades que permitam a criança avançar no 
desenvolvimento psicomotor. Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando 
educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria 
das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo 
o sistema educacional (UNESCO, 1994, p.1). Segundo Brasil (2015), “[...] considera-se 
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 
as demais pessoas”. A Lei nº 13.146 de 2015, mais conhecida como Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), estabelece que “[...] toda a pessoa com 
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deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 
sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. Ao adotarem práticas pedagógicas em que 
por vezes separa a aluna C5 em atividades diferentes dos colegas e que não possuem 
significado em relação ao conteúdo, as professoras podem entender que não seja 
possível que crianças deficientes possam se desenvolver de forma sóciocognitiva 
realizando exercícios em sala de aula que não promovem uma aprendizagem 
significativa, funcionando como um passatempo. A LBI (2015) determina, no Art. 27, que 
“é assegurado à pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis de aprendizado ao longo da vida objetivando alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de suas habilidades e potencialidades, levando em consideração suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem.” Na atualidade, o público 
alvo da educação especial, que deve receber atendimento educacional especializado 
nas escolas regulares, é constituído de pessoas com deficiência. Entretanto, mesmo a 
escola possuindo a sala de AEE, não há um diálogo entre a professora especialista, a 
professora titular e a professora responsável por auxiliar a aluna com TEA. A sala de 
AEE pode de forma colaborativa com a sala regular buscando metodologias variadas 
que permitam o desenvolvimento da aluna C5. 
 

Conclusão 

 
Mesmo com a legislação determinando que as escolas devem se adequar ao público 
alvo, as instituições e seus profissionais possuem dificuldade em flexibilizar seus 
currículos e considerar as diferentes especificidades e origens sócioculturais diversas 
de seus alunos. A falta de preparo em lidar com questões étnico-raciais e a prática da 
educação inclusiva em relação à alunos com deficiência, podem provocar processos de 
exclusão nas salas de aula regulares, mesmo que não seja essa a intenção do corpo 
docente, por ser algo já naturalizado em nossa sociedade. Ao considerar que um 
determinado grupo marginalizado não possui capacidades cognitivas de se 
desenvolver, o docente limita o desenvolvimento do seu aluno criando uma dificuldade 
de aprendizagem nos alunos que apenas existe devido o docente adotar práticas 
pedagógicas fixas e inflexíveis que por não considerar a zona de interesse dos alunos, 
não provoca uma aprendizagem significativa que permita a emancipação e 
empoderamento. Ao contrário, o currículo inflexível causa desinteresse nos alunos, 
podendo provocar momentos de rebeldia em sala de aula e o desencorajamento nas 
atividades impostas pelos docentes, como é o caso da aluna C1 que interage em poucos 
momentos durante as aulas. Em relação à aluna C5, como já mencionado no texto, não 
há um diálogo entre as salas de AEE e a regular de forma que atrapalha o 
desenvolvimento da aluna autista que por falta de materiais adaptados possui seu 
processo de ensino-aprendizagem fragilizado. A de aula não possui nem mesmo cartões 
contendo ilustrações e expressões básicas que possam auxiliar a aluna ao longo da 
carreira escolar. Do ponto de vista da professora titular (P1), a responsabilidade para o 
desenvolvimento de atividades adaptadas é da professora auxiliar (P2) que, ao menos 
durante o período de observação, limitou-se apenas à um aplicativo de smartphone 
voltado à crianças autistas. Tanto em relação às alunas abordadas ao longo do texto 
quanto aos demais alunos, as professoras não buscam inovações pudessem 
proporcionar uma aprendizagem significativa e transformadora do cotidiano da 
comunidade escolar, se limitando ao livro didático e a rotina estagnada que privilegia 
apenas a transmissão cansativa do conteúdo. Pesquisas futuras podem fazer 
observações sobre a cartografia de sala de aula relacionando as relações entre os 
alunos, como os alunos se veem nesse espaço, como os docentes veem seus alunos e 
sua sala de aula, como os docentes veem e entendem a sala de Atendimento 
Educacional Especializado, qual a concepção dos docentes em relação às crianças com 
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deficiência quanto a sua capacidade de desenvolvimento, como a escola se vê na 
comunidade e, de forma mais abrangente, como a comunidade onde a instituição de 
ensino está localizada se vê representada no contexto do município e como a 
comunidade vê e entende a escola. São muitas a possibilidades e questionamentos 
possíveis para pesquisas futuras. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho n.4 FORTALECENDO A ESCOLA MUNICIPAL DE 

PARELHAS: DESCOLONIZAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA CARTOGRAFIA DAS 

SALAS DE AULA 

Resumo 

Este trabalho consiste na descrição de observações feitas na sala de 5º ano do Ensino 
Fundamental em uma escola da rede pública da cidade de Jucurutu- RN. Possui como 
principal objetivo constituir a cartografia social desta sala de aula, respondendo a 
questões como “onde estão, quem são, quantos são e como são percebidos os 
estudantes afro-descendentes nesse ambiente escolar? ”. Os dados obtidos 
evidenciaram que tanto a instituição escolar como a sala de aula observadas possuem 
em sua maioria alunos afro-descentes e pardos, no entanto, as distinções, negativismos 
e até mesmo a exclusão de alguns alunos por parte da professora é bastante evidente. 
A partir daí, para construirmos análises mais objetivas, partimos de ideias como as de 
SANTOS (2010), QUIJANO (2010)”, ACSELRALD (2010) e SILVA (2000), além de 
alguns teóricos que se dedicaram a examinar a dinâmica e as tensões que envolvem os 
processos curriculares e o trabalho escolar em escolas públicas situadas em periferias 
urbanas e territórios marcados pela vulnerabilidade e segregação social, como é o caso 
da escola estudada. 
 

Palavras-chave: Cartografia da Sala de Aula . (De) Colonialidade . Zonas Periféricas 

TITLE: Work Plan n.4 STRENGTHENING A MUNICIPAL PAREL SCHOOL: 

DECOLONIZATION AND RECONSTITUTION OF CLASSROOM CARTOGRAPHY 

Abstract 

This paper consists in the description of observations made in the 5th grade of 
elementary school in a public school in the city of Jucurutu- RN. Its main objective is to 
constitute the social cartography of this classroom, answering questions such as “where 
are they, who are they, how many are and how are afro-descendant students perceived 
in this school environment?" The data obtained showed that both the school institution 
and the classroom observed mostly have afro-descendent and brown students, however, 
the distinctions, negativities and even the exclusion of some students by the teacher is 
quite evident. From there, to build more objective analyzes, we start from ideas such as 
those of SANTOS (2010), QUIJANO (2010)”, ACSELRALD (2010) and SILVA (2000), 
as well as some theorists who have dedicated themselves to examining the dynamics 
and tensions involving curricular processes and school work in public schools located in 
urban peripheries and territories marked by vulnerability and social segregation, such as 
the school studied. 
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Desde os anos iniciais de estudo, lá nas aulas de geografia, são ensinados diversos 
tipos de mapeamento e desenhos cartográficos. (ACSERALD, 2010) explica que, na 
modernidade os mapas foram originalmente elaborados para facilitar e legitimar as 
conquistas territoriais, definir o Estado como uma entidade espacial e construir 
nacionalismos pós-coloniais, tendo as bases cartográficas e os mapas, produzidos por 
técnicos especializados, sob o interesse de instituições públicas e privadas. No entanto, 
a iniciativa de mapeamento que caracteriza- se aqui, se propõem a incluir populações 
locais nos processos de produção de mapas, são os mapas sociais e/ou cartografias 
sociais. Por meio desse mapeamento, feito pelos próprios habitantes, busca-se dar voz 
e visibilidade às diversas categorias sociais. No caso do projeto aqui proposto, 
mapeamos, de acordo com os resultados obtidos a partir de três observações, em uma 
sala de aula do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da Rede Pública da cidade 
de Jucurutu- RN. Buscado identificar e assimilar através dos estudos sobre (de) 
colonialidade, onde estão, como (se) silenciam e se relacionam os/as alunos negros e 
pardos nessa cartografia? Onde eles/elas sentam-se em sala? Como se dá a sua 
participação? Como interagem com os colegas e a professora? Para onde converge o 
“Norte” da sala de aula? E o “Sul”? Existe um centro de poder que se reflete para as 
adjacências desses espaços físico e social? De que forma se organiza o trabalho 
pedagógico nas relações sociais entre centro e periferias na geografia de sala de aula? 
Quem/quais subalternizar, quem/quais são os subalternizados? (UFRN, 2018) .De 
acordo com o plano de trabalho, a escola original da pesquisa seria feita na cidade de 
PARELHAS - RN, no entanto, a escola na cidade de Jucurutu correspondeu melhor à 
pesquisa. Por isso, para uma melhor compreensão do tema aqui proposto utilizamos 
como referenciais teóricos (SANTOS,2010), (QUIJANO, 2010), (ACSELRALD, 2010), 
(SILVA, 2000) e demais teóricos que se dedicaram a examinar a dinâmica e as tensões 
que envolvem os processos curriculares e o trabalho escolar em instituições escolares 
públicas situadas em periferias urbanas e territórios marcados pela vulnerabilidade e 
segregação social, como é o caso da escola estudada. 
 
Metodologia 

 
Para a obtenção de dados se fez necessário três encontros datados do dia 18, 23 e 26 
de março de 2019, com uma turma de 5º ano do ensino fundamental de uma escola 
pública da cidade de Jucurutu- RN Sendo feitos em todos eles observações, as quais 
foram voltadas propriamente em 8 alunos específicos (A, B, C, D, E, F, H os 5% negros 
da turma e alguns pardos, excluídos e inviabilizados e a Aluna I- Menina Branca - Tida 
pela professora como a melhor da turma), e algumas conversas tanto com as 
professoras da turma em questão, quanto com os alunos. A partir da primeira visita foi 
observado que cerca de 80% dos alunos da instituição do horário vespertino eram 
negros e pardos, sendo os brancos uma minoria naquele lugar, por isso na sala de aula 
do 5º ano não poderia ser diferente. Cerca de 90% de alunos eram pardos, 5% negros 
e 5% brancos, com esta perspectiva a escolhemos. Será que uma escola segregada 
socialmente e muitas vezes excluída e esquecida pelo poder público (como é o caso da 
escola em questão), segrega, esquece e excluí, alguns de seus alunos? Se sim, onde 
eles se encontram na cartografia ambiente da sala de aula pesquisada? Como se dá a 
sua participação nas aulas? Como interagem com os demais? Com base no tema, esta 
pesquisa foi desenvolvida a partir de duas etapas, sendo elas a pesquisa bibliográfica e 
a pesquisa de campo, de natureza qualitativa com ênfase na PESQUISA- AÇÃO. Para 
Gil (2002, p. 53), o estudo de campo seria uma pesquisa desenvolvida por meio da 
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes 
para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses 
procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais como a análise de 
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documentos, filmagem e fotografias. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 
em material já elaborado, como livros, revistas, jornais, artigos e etc., com o objetivo de 
adquirir o máximo de informações possíveis, sobre o tema estudado, o que nos 
possibilita uma melhor estratégia durante o estudo de campo. Segundo Bogdan & Biklen 
(1994), na pesquisa qualitativa é necessário um contato direto e prolongado do 
pesquisador com o ambiente e com a situação que está sendo investigada. Os dados 
coletados são predominantemente descritivos. O material obtido nesse tipo de pesquisa 
é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos etc., e todos os dados da 
realidade são importantes. O pesquisador se interessa em estudar como um 
determinado problema se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 
cotidianas. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a “perspectiva dos 
participantes”, isto é, examinam-se como os informantes encaram as questões que 
estão sendo focalizadas. Segundo Thiollent (1986) a pesquisa-ação consiste 
essencialmente em acoplar pesquisa e ação em um único processo, no qual os atores 
implicados participam, junto com os pesquisadores, para chegarem interativamente a 
elucidar a realidade em que estão inseridos, identificando problemas coletivos, 
buscando e experimentando soluções em situação real. Simultaneamente, há produção 
e uso de conhecimento. Segundo Costa, Politano e Pereira (2013), para McKay e 
Marshall (2001), a essência da Pesquisa-ação está encapsulada em seu nome: 
representa uma justaposição de pesquisa e ação, em outras palavras, de prática e 
teoria. Assim como uma abordagem de pesquisa comprometida com a produção de 
conhecimento por meio da busca de soluções de problemas ou melhorias em situações 
práticas da “vida-real”. Segundo Costa, Politano e Pereira (2013), para Coughlan e 
Coghlan (2002), pesquisadores em projetos de pesquisa-ação não são meros 
observadores de algo que está acontecendo, mas trabalham e fazem acontecer e que 
existem dois objetivos: resolver um problema e contribuir com a ciência. A pesquisa-
ação é interativa, requer a cooperação entre o pesquisador e profissionais. Lida com 
constante ajuste entre novas informações, novos eventos e trata fundamentalmente de 
mudanças, objetivando um entendimento holístico de um projeto de reconhecida 
complexidade. Para Thiollent (1986), a pesquisa deve ser conduzida de modo que não 
seja pré- determinada pelos interesses dominantes que atravessam a organização. De 
acordo com a ética profissional, há um constante compromisso com a verdade e com a 
compreensão compartilhada entre os atores que se relacionam na situação investigada. 
Neste contexto de pesquisa organizacional, o projeto de pesquisa-ação agrega técnicas 
de pesquisa a serem aplicadas nas organizações. 
 
Resultados e Discussões 

 
A colonialidade do poder compõe uma das categorias dos estudos pós- coloniais. Esses 
estudos narram os efeitos nefastos do período colonial, fase histórica de mais de 500 
anos, iniciado com as grandes navegações quando a Europa se constitui 
identitariamente, estabelecendo-se como centro de poder, explorando e subjugando 
continentes inteiros no Eixo Sul do planeta, fazendo deles suas colônias, impondo não 
apenas os idiomas e religiões dos países colonizadores mas, uma mentalidade 
homogeneizadora de que seus valores, moral, tradições, culturas, línguas, religiões, cor 
de pele/etnia e EPISTEMOLOGIAS que se constituíam em padrões ideais de sociedade, 
devendo ser alcançados em detrimento das culturas locais, logo subjugadas após a 
chegada dos colonizadores (UFRN, 2018) A partir desse novo pensamento de mundo 
surge a necessidade de saber “Será que podemos encontrar esse pensamento 
hegemônico dentro de uma sala de aula de uma escola que se encontra em uma região 
periférica da cidade?”, se sim, “como os alunos alvos desse preconceito se comportam 
e onde eles estão dentro da sala de aula?’, “ Quem os inviabiliza e os excluí?”. Para 
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fazermos uma melhor caracterização dessa sala de aula, utilizamos da Cartografia 
social, que busca dar uma maior visibilidade e empoderamento a esses grupos 
geralmente esquecidos pela sociedade. Desse modo podemos observar a sala de aula 
estudada, da mesma maneira que (SANTOS; MENESES, 2010, p 12 -13) designaram 
a diversidade epistemológica do mundo, como epistemologias do sul, pois, no livro o sul 
é concebido metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos, que procuram 
reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação 
colonial com o mundo. Esta concepção do Sul sobrepõe-se em parte com Sul 
geográfico, o conjunto de países e regiões do mundo que foram submetidos ao 
colonialismo europeu e que, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, não 
atingiram níveis de desenvolvimento económico semelhantes ao do Norte global 
(Europa e América do Norte).” (SANTOS; MENESES, 2009, p 12-13) Essa concepção 
de Norte na sala de aula, também sobrepõe-se ao norte geográfico, imagine ele (o 
Norte) dentro da sala de aula, como sendo o centro de poder e esse Norte é o lugar 
onde se encontram as Professoras 1, 2 e aqueles que denominaremos alunos Norte (16 
alunos), sendo eles os tidos pela Professora 1 como comportados, e que não 
apresentam “problemas” que possam “atrapalhar” seu método de ensino e imagine o sul 
periférico, como sendo o fundo da sala de aula onde se encontram os Alunos A, B, C, 
D, E, F, H inviabilizados e excluídos de diversas formas pelas professoras e demais 
alunos. Ao encontrarmos uma escola situada em uma região de vulnerabilidade social, 
é sabido que ela terá que lidar com fatores sociais que envolvem a pobreza, mobilidade 
urbana, (in) segurança, condições materiais precárias, entre outros aspectos e 
infelizmente, os alunos que mais sofrem com esses fatores são os mais excluídos pelas 
professoras 1 e 2, no entanto isso foi mais visível na professora 1 (professora titular do 
alunos). Mas como isso acontece? Como podemos perceber? Através da Aluna A, por 
exemplo, a primeira a ser percebida no meio dos demais pelo tom amarelado que 
encontrava-se em sua pele antes negra, seu semblante era de tristeza e cansaço, 
cabelos curtos, crespos e pretos sentava-se sozinha, longe dos demais. O motivo de 
sua exclusão foi evidenciado pelas palavras da Professora 1 Ela é filha de catadores de 
lixo,o tom amarelado na sua pele se dá pela grande quantidade de piolhos que ela tem, 
os outros alunos sabendo disso se afastaram um pouco. A escola até que tentou fazer 
uma campanha para tentar diminuir a situação, mas não adiantou, deve ser porque ela 
mora no meio daquele lixo. Ela tem também um problema psicológico que a impossibilita 
de absorver o conteúdo, por isso nem procuro muito influenciar ela com a leitura deixo 
ela sozinha (Diário de Campo) Antes da conversa, havia sido feita uma leitura 
compartilhada, os sete alunos observados que são alvos de negativismos, 
principalmente os Alunos C e D, tinham um tempo de leitura reduzido comparado aos 
outros e a Aluna A, lia fluentemente, então como uma aluna que lê perfeitamente, pode 
ter um problema que a impossibilita de aprender? ao ser feito este questionamento a 
Professora 1 apenas diz “não sei, foi a única coisa que me foi repassado”. Casos como 
o do Aluno B, que tem 10 anos e mora longe da escola e mesmo assim ela o fez ir 
buscar o livro a pé, às 13h, em um bairro que não possui arborização e a mercê do 
tráfico de drogas. Os alunos C e D, que sentam-se juntos em carteiras afastadas dos 
demais, conversando apenas entre si, e mesmo assim são mais repreendidos e alvos 
de palavras negativas pelas duas professoras, sendo por elas utilizada as frases “Você 
não faz nada mesmo, pode ir” quando um deles pediu para ir embora porque estava 
doente; “Você não faz nada mesmo, continue a escrever junto com ele (aluno D)”, ao 
aluno C pedir para ir buscar uma mesa em outra sala, porque havia cedido a dele para 
a pesquisadora, mesmo ela dizendo que não queria; O aluno E, que a professora 1 diz 
ter certeza que sua falta de inteligência se dá pelo fato de ser adotado e ter vindo de 
uma área muito pobre da capital e o Aluno H, criança negra e pobre de uma inteligência 
muita grande, no entanto, o responsável, pelas dores de cabeça da professora, por 
terminar os exercícios antes de todos e sair nas cadeiras perguntando se os outros 
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precisam de ajuda, frases como “ Porque você não fica quieto e se senta no seu lugar? 
Meu Deus! Tava bom demais pra ser verdade eu achando que vc não ia vir essa semana 
também.” Mostram como a professora 1 os trata. Sem contar que fica explícito seu 
preconceito para com seus alunos do fundo quando uma das meninas considerada por 
ela a melhor da sala, denominada no diário de campo de Aluna I, quando um dos alunos 
se sentam que sentavam ao fundo faltou e ela quis sentar junto de uma de suas amigas, 
ao ver isso a professora disse “ O que você está fazendo aí? porque não vem para o 
seu lugar? , a aluna disse “ como quem se sentava aqui não veio, queria ficar aqui com 
ela. “ não, volte para o seu lugar, se você começar a sentar aí, vai começar a ficar que 
nem os outros e vou chamar sua atenção mais ainda do que a eles. A menina voltou 
para o seu lugar, na primeira cadeira, da primeira fileira, junto à porta, pedindo desculpas 
à amiga (Diário de Campo) Esse tipo de pensamento tido pela professora, mostra o 
efeito que o lugar possui dentro da sala “Tal noção traz ideia de que o fato de pertencer 
ou estar em um determinado lugar influência de diversos modos a vida social dos 
sujeitos e as oportunidades ou limites aos quais terão acesso. Essa Consequência que 
o espaço produz mp sujeito e nas instituições, é denominada também por Bourdieu 
(2012) de Efeito de lugar.” (SANTOS; MOREIRA; GANDIN, 2018) Esse era o 
comportamento dela para com os alunos. Via- se que não olhava de maneira amigável 
para com eles, mas possuía sim, uma autoridade um tanto ditatorial, falando com alguns 
através de gritos. Na sala, seu pensamento e sua fala eram as únicas coisas que 
importavam e isso pôde ser percebido ainda com mais fervor na segunda observação, 
quando ela dita as regras que tinham que ser cumpridas pelos alunos: 1) Na minha aula 
não podem ser falados gírias, vocês estão em uma sala de aula e não em casa ou na 
rua conversando com qualquer amigo seu; 2)Sem grito, porque aqui somos civilizados.” 
3)“Se não trouxer o livro, vai ter que voltar para casa e ir buscar, ou então, vai na direção 
e pede para a mãe vir trazer para ela aprender a olhar o horário do menino, se não 
trouxer, você vai vai embora. (Diário de Campo) Que ironia ela criar uma regra sobre o 
grito e a mesma não segui-la! Como pode querer proibir gírias em uma sala de pré-
adolescentes de uma instituição localizada na periferia onde a cultura marginal reina, 
alunos amantes do Rap e do Grafite? Ela proíbe uma cultura, por considerá-la errada, 
por ser diferente da que ela está acostumada. Podemos identificar sua atitude como 
mais um dos resultados dessa cultura eurocêntrica e hegemônica, conhecida como a 
“Colonialidade do Saber”, a qual (QUIJANO, 2005) caracteriza como sendo a repressão 
de qualquer outro conhecimento científico, intelectual ou acadêmico que não pertença 
a cultura européia, ou seja, a negação de outras culturas, costumes ou conhecimentos 
de qualquer outro ônus vindo de povos colonizados. Além disso, os conteúdos e a 
prática pedagógica utilizadas pelas as professoras 1 e 2, estão muito fora daquilo que 
realmente deveria ser. Segundo o Art.26 da Lei de Diretrizes e Bases - 9394/ 96 Art 26. 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. No entanto, 
as utilizando as mesmas metodologias, de ensino leitura e interpretação de texto 
totalmente dependentes do livro didático, em todas as disciplinas, o que acaba tornando 
a aula monótona e nenhum pouco produtiva. 
 
Conclusão 

 
Para fins de conclusão é necessário frisar que o conteúdo e as práticas que as duas 
professoras utilizam chegam a ser ultrapassados e se distanciam do que a LDB- Lei de 
Diretrizes e Bases preconiza, não apenas quando se propõe em alterar o currículo da 
sala de aula de acordo com as características regionais, mas também, quando falamos 
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na cumprimento do Art. 26- A, que trata sobre a obrigatoriedade do estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. Em uma escola que possui em sua maioria alunos 
negros e pardos, é essencial que esse tipo de assunto venha à tona. No entanto, isso 
não ocorre, algo que não é apenas visto na escola estudada, mas a realidade de muitas 
escolas do Brasil. Para mais, foi observado que além de não ensinar assuntos 
empoderadores, porém socialmente considerados subalternos( por exemplo história da 
África) a professora 1 acaba por se tornar a principal responsável pela exclusão e 
separação da turma, onde podemos dividir facilmente em o NORTE dominante e SUL 
dominado. Ela (a professora 1) inviabiliza e exclui aqueles que ela considera fora do 
padrão da sala, ou seja, aqueles que possuem características consideradas 
subalternas, no caso da aluna A pelo fato de ela apresentar cabelos com piolhos, 
aumenta ainda mais sua exclusão. Ao invés de empoderar e tentar ajudar esses alunos 
a professora 1, utiliza de frases que os atingem psicologicamente , como por exemplo 
aos Alunos C e D “ VOCÊS NÃO FAZEM NADA MESMO”(dito de forma sempre 
agressiva), e para com o aluno H “Porque você não fica quieto e se senta no seu lugar? 
Meu Deus! Tava bom demais pra ser verdade eu achando que você não ia vir essa 
semana também”, frases estas que sem nenhuma falta de encorajamento por parte da 
escola, podem ser absorvidas e utilizadas por eles como motivo para realmente não 
fazerem nada. Segundo Silva (2000) o sujeito é o resultados dos dispositivos que o 
constroem como tal, e muitas vezes, dispositivos negativos, causam consequências 
também negativas. Com isso, eles passam a se sentar ao fundo, utilizando este como 
um meio para ficarem longe dos gritos e reclamações por parte da professora. E é A 
partir desta visão que temos da sala de aula que entraremos na segunda etapa do 
projeto, a qual denominaremos “Como estes alunos se vêm dentro da sala de aula?”, 
seguido de novas questões “Qual o real motivo para estarem alí?”, “Será que a 
professora sabe que é vista desta forma pelos alunos?” ACSELRAD(2010) afirma que 
quando as comunidades pensem fazer sua própria cartografia, elas não pretendem 
simplesmente retratar o espaço físico, o local em que elas estão, mas afirmar os seus 
modos de vida, e é assim que queremos que os alunos se sintam, queremos que eles 
não retratem apenas o lugar que eles estão na sala de aula, mas também o motivo por 
eles estarem alí. 
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Resumo 

O presente trabalho objetiva investigar o diagnóstico da orientação que os estudantes 
do curso de pedagogia possuem acerca dos conceitos científicos no campo do enfoque 
histórico cultural e da filosofia do materialismo histórico dialético. A pesquisa tem por 
método o experimento didático formativo vigotskiano que atende aos princípios da 
atividade desenvolvimental e da formação dos conceitos na educação científica. No que 
tange a coleta de dados, pode- se afirmar que a pesquisa se baseou na Base 
Orientadora que os estudantes do curso de pedagogia possuem acerca do conceito 
trabalhado. A fundamentação teórica apoia-se em autores como: Galperin (1979); 
Talízina (1998) Nuñez e Ramalho (2011), dentre outros que referenciam a formação dos 
conceitos na educação científica. Como resultados apresentados tem-se a publicação 
em eventos e a produção de artigos científicos, que enquanto resultados obtidos nas 
pesquisas demonstram fragilidades conceituais em relação aos conceitos apresentados 
e ao modelo conceitual formulado. 

 

Palavras-chave: Conceitos Científicos. Atividade Desenvolvimental. Base Orientadora. 

TITLE: TRAINING SCHOOL CONCEPTS IN SCIENTIFIC EDUCATION. 

Abstract 

 

The present work aims to investigate the diagnosis of the orientation that the students of 
the pedagogy course have about the scientific concepts in the field of the historical 
cultural approach and the philosophy of dialectical historical materialism. The research 
has as method the Vigotskian formative didactic experiment that meets the principles of 
the developmental activity and the formation of the concepts in the scientific education. 
Regarding data collection, it can be stated that the research was based on the Guiding 
Base that students of the pedagogy course have about the concept worked. The 
theoretical foundation is based on authors such as: Galperin (1979); Talízina (1998) 
Nuñez and Ramalho (2011), among others that refer to the formation of concepts in 
science education. As results presented there is the publication in events and the 
production of scientific articles, which while results obtained in research demonstrate 
conceptual weaknesses in relation to the concepts presented and the formulated 
conceptual model. 

 
 
Keywords: Scientific Concepts. Developmental Activity. Guiding Base. 

Introdução 
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Pautada nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, a pesquisa em ensino 
desenvolvimental tem suas bases na psicologia soviética, no marxismo e no uso da 
mediação como objetos de estudo, nomes como VYGOTSKY(1993); LEONTIEV(1978); 
DAVIDOV(1988) e GALPERIN(1979), são imprescindíveis para entender o ensino 
desenvolvimental. 

A teoria da formação de ações mentais de Galperin (1976) considera “o estudo como 
um sistema de determinados tipos de atividade cujo cumprimento conduz o aluno a 
novos conhecimentos e hábitos” (Galperin, 1976, pág.57). Esta teoria considera “a ação 
como uma unidade de estudo, como uma unidade de qualquer atividade humana” 
(idem). Dito isto, para cada ação há etapas que sendo feitas atingiram determinados 
objetivos. “Toda ação inclui um conjunto determinado e em correspondência com uma 
certa regra, o cumprimento consecutivo das operações forma o processo de 
cumprimento da ação” (GALPERIN,2009, pág.57). Orientação, execução e controle são 
etapas essenciais que compõem a base orientadora da ação. (GALPERIN, 1979) 

Tendo como referência tanto o materialismo-histórico quanto na didática 
desenvolvimental, o presente estudo baseia-se na metodologia do experimento 
formativo no qual o “papel do pesquisador é o de reconstruir e reorganizar a atividade 
psíquica; Em suma, alcançar um efeito de desenvolvimento sobre o assunto. Esse 
método enfatiza uma intervenção ativa do pesquisador para formar a função psíquica 
que ele está estudando”. (MONTALEGRE,1998, p.263) 

Este estudo se justifica pelos baixos índices alcançados no ensino de ciências 
apresentados nos relatórios internacionais como o PISA (Programme for International 
Student Assessment), que aponta que o “desempenho dos alunos no Brasil está abaixo 
da média dos alunos em países da OCDE em ciências (401 pontos, comparados à 
média de 493 pontos), em leitura (407 pontos, comparados à média de 493 points) e em 
matemática (377 pontos, comparados à média de 490 pontos)”. (BRASIL, 2015) 

Além disso, uma forma de aprimorar a aprendizagem dessa disciplina em sala de aula 
passa pela orientação adequada para a formação de conceitos que estão tão presentes 
no ensino desta disciplina. Segundo Nuñes (2009), Vygotsky considerava que a 
formação de conceitos era fator determinante na evolução do pensamento verbal nas 
crianças, sendo o desenvolvimento conceitual desenvolvido tanto na sua forma 
espontânea quanto no ambiente escolar, este último ao qual a pesquisa está voltado. 

Sendo assim, torna-se vital que também haja uma formação adequada dos professores 
de ciências para que esses possam desenvolver um ensino rigoroso, desenvolvendo-
se de forma sistematizada buscando a aprendizagem de conceitos por parte dos 
educandos. E não só a formação de conceitos é importante, mas o percurso que o aluno 
percorre para conseguir formular estes. Classificar, identificar, comparar são habilidades 
essenciais para que a criança possa desenvolver a capacidade de raciocínio, portanto 

devem ser abordadas também na sala de aula. 

Quanto à estrutura dessa produção, os próximos tópicos são: método, que diz respeito 
a metodologia que foi empregada para a investigação, os materiais, técnicas e 
equipamentos utilizados para subsidiá-la; resultados e discussão, que fazem-se 
importante para apresentar os dados coletados com a pesquisa e sua confrontação com 
a bibliografia utilizada; e por último, as considerações ou conclusões parciais do estudo, 
levando em consideração os resultados obtidos e recomendações a respeitos de novas 
produções no âmbito desta pesquisa. 
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Metodologia 

 

Para o cerne metodológico deste trabalho, baseia-se sob as prerrogativas do 
materialismo histórico dialético por entender o ser como um ser social o qual se 
transforma em relação com os outros e em constante interação, e dos conhecimentos 
passados por geração, o qual se fundamenta a referida pesquisa, constata-se a 
indissociabilidade entre ensino- aprendizagem-desenvolvimento, que favorece a força 
motriz na constituição da psique humana. (LONGAREZI; PUENTES, 2017). 

Em conformidade com o ensino desenvolvimental nas ciências no que diz respeito ao 
enfoque histórico-cultural e a formação dos conceitos, metodologicamente a pesquisa 
se insere no experimento formativo, pois como infere Aquino (2013) a partir das 
contribuições de L. Vigotski, L. Zankov e V. Davidov. 

A pesquisa apresenta como método, o experimento formativo originário da psicologia 
soviética, que segundo Aquino (2013) cita Davidov e Márkova (1987) auxilia nas 
pesquisas sobre os fenômenos psíquicos e as condições que esses fenômenos se 
apresentam. 

Uma das grandes relevâncias foram as reuniões dialogadas durante os momentos de 
estudos do discentes, as quais utilizam livros e textos dos autores que fundamentam a 
pesquisa em destaque e equipamentos de multimídia para o suporte. Além disso, o 
experimento formativo, que estuda segundo Davidov(1988) a essência das relações que 
estruturam o desenvolvimento da psique humana contemplou durante a coleta de dados 
o sistema didático, que permite diagnosticar a formação dos conceitos e também a 
utilização de uma prova pedagógica (CEREZAL; FIALLO, 2004) realizada com 
estudantes do curso de pedagogia, inserida a partir de perguntas com situações 
problemas envolvendo a perspectiva teórica do ensino das ciências. 

Com isso, para uma coleta de dados qualitativos realizou-se algumas observações com 
o uso do registro em diário de campo, que posteriormente foram organizadas pelo grupo 
de pesquisadores a fim relacionar com os estudos teóricos apreendidos. Ora que 
definiu-se da técnica de investigação da prova pedagógica para a coleta e análise das 
interpretações dos sujeitos sobre as vivências e conhecimentos que designam os seus 
pensamentos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Pensar no processo de formação dos conceitos científicos requer em primeiro plano 
compreender as distinções entre os conceitos espontâneos e aqueles denominados de 
científicos. Segundo Nuñez e Pacheco (1998) os primeiros são formados no cotidiano 
por meio de tentativa e erro, atribuindo-se em muitos casos, apenas características 
comuns do objeto estudado. Já no segundo caso, ao se considerar os estudos da 
concepção Vigotskiana, pode-se afirmar que a assimilação do conceito passa por um 
processo de conscientização e forma-se em um processo orientado e organizado. 
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A memorização mecânica das palavras e a consequente lembrança associada a 
determinados objetos são então insuficientes para a formação dos conceitos 
(VYGOTSKY, 2002). Para tanto, P. Ya. Galperin (1979) propõe a significância da 
atividade orientadora, que em consonância a esta, advém-se os reflexos psíquicos das 
condições internas que estão estritamente ligados aos estímulos que provocam a ação, 
a qual também está orientada por um objeto determinado. O reflexo psíquico do 
ambiente externo de acordo com Galperin funciona a partir de algumas diferenças que 
estão representadas por imagens, as quais produzem características do objeto e de 
suas relações. 

A Base Orientadora enquanto representação mental tem uma relevância na formação 
dos conceitos. Assim como a Base Orientadora da Ação (BOA) do tipo III ou o Esquema 
Completo da Base Orientadora da Ação (EBOCA) materializado, que representa a 
orientação mais completa e generalizada e pressupõe invariantes no seu modelo do 
conhecimento conceitual, por se constituir a partir de características comuns a todos de 

uma determinada classe. (NUÑEZ, PACHECO, 1998; TALÍZINA, 2008). 

De acordo com Talizina (2001), só os conteúdos invariantes têm condições de fazer 
isso, porque resultam naqueles conhecimentos que constituem a base de muitos 
conteúdos das matérias escolares, diferentemente dos conhecimentos particulares que 
a escola tradicional se esforça em ensinar. Por serem invariantes, esses conteúdos 
permitem a aquisição de conceitos científicos e ações mentais que podem ser 
transferidos para novas situações da mesma espécie pelo alto nível de abstração e 
generalização em que se formam (LONGAREZI; PUENTES, 2017, p. 208). 

Por este viés, torna-se imprescindível a formação de habilidades no contexto da 
educação científica, pois como bem afirma Nuñez e Ramalho (2011) ao fazer referência 
a Petrovsky (1985) as habilidades são constituídas por um conjunto de ações psíquicas 
que regulam racionalmente a atividade a partir de conhecimentos e hábitos. Diante 
disso, os resultados dos trabalhos desenvolvidos se inserem a partir de publicações em 
eventos e também da produção de artigos. 

Nas pesquisas desenvolvidas e na elaboração do artigo publicado, investigou-se as 
habilidades do conceito “pensamento crítico” com estudantes do curso de pedagogia. 
Assim, os resultados apurados demonstram distorções conceituas quando comparadas 
ao modelo do conhecimento conceitual e também as invariantes necessárias a este 
conceito. Assim, como bem enfatiza Longarezi e Puentes “Faz-se, pois, necessário uma 
leitura desse campo conceitual colocando-o no movimento que a produção, apropriação 
e objetivação da ciência nos desafia: desvelar seus territórios e apreendê-los na sua 
essência” (LONGAREZI; PUENTES, 2017, p.200). 

Destaca-se ainda, as discussões quinzenais realizadas pelo Grupo de Pesquisa, cuja 
fundamentação teórica instigou a participação em eventos como: X Seminário de 
Ensino, Pesquisa e Extensão do CERES- X SEPE: a Universidade e você: Trabalho, 
Inclusão e Liberdade com o trabalho “Contribuições acerca do estudo da obra 
Introducción a la psicologia: um enfoque dialético de P. Ya. Galperin como estratégia 
para a compreensão da orientação da ação como objeto da psicologia desenvolvimental 
da atividade: uma atividade do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências do Centro de 

Ensino Superior do Seridó/ CERES/ UFRN. 

A compreensão do processo de formação dos conceitos e a consequente internalização 
mental destes, infere em um processo em longo prazo, que não se restringe a uma mera 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 72 

 

memorização mecânica do conhecimento, mas que traz relevância ao campo científico 
na medida que, utiliza-se da formação de habilidades e também do que Galperin (1979) 

identifica por orientação das ação nos processos psíquicos mentais. 

La orientación no es solamente uma simples investigación; el elemento investigativo que 
hay em ella, em la mayor parte de los casos constituye uma pesquisa general. En los 
primeiros niveles de desarrollo la actividad orientadora se realiza em forma mucho más 
amplia que la simple inspección. Cuando se realiza uma valoración subjetiva de los 
objetos, se elige um caminho, se ejerce el control sobre la acción; tanto la orientación 
como la acción práctica no aparecen aisladas, sino que se funden de uma com la outra 
de acuerdo al carácter de sus tareas (Ibid, 1979, p.83). 

Portanto, no que concerne a pesquisa do referido trabalho, torna-se possível afirmar 
que os dados coletados compõe parte da orientação, no que se refere ao diagnóstico 
do conceito pensamento crítico dos estudantes do curso de pedagogia. Identificando-se 
fragilidades no conhecimento conceitual em consonância ao Esquema Completo da 

Base Orientadora da Ação (EBOCA). 

 
Conclusão 

 

Diante da relevância da formação de conceitos e habilidades no campo da educação 
científica, o presente projeto de pesquisa parte desse pressuposto e viabiliza a 
alfabetização científica no âmbito acadêmico. À vista disso, sua inserção se dá em meio 
a uma visão do que seria essencial, isto é, se faz imprescindível aprender o conteúdo 
científico em sua essência. (LONGAREZI; PUENTES, 2017). 

Em virtude dos desvios epistemológicos e conceituais, além dos pressupostos 
educacionais que demandam uma alfabetização científica, tal como frisa a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), é de fundamental importância os estudos 
realizados no projeto de pesquisa "Educação científica e a formação de conceitos nos 
anos iniciais: a experiência formativa no ensino e na aprendizagem de ciências no 
Seridó Potiguar a partir da didática desenvolvimental” contribuindo para a comunidade 
acadêmica e sociedade como um todo. 

Logo, os resultados aqui apresentados fazem parte de um longo percurso de estudos 
teóricos, por meio de discussões, debates, seminários que encaminharam o grupo para 
um embasamento teórico que, por sua vez, oportunizou planejar as etapas seguintes da 
pesquisa. 

Diante disso, pode-se elencar frutos dessa pesquisa, tal como a participação em 
eventos, produções de artigos que acabam por favorecer a produção científica nesta 
área e permite a continuidade nas pesquisas. Dessa forma, as pesquisas e produções 
aqui realizadas são essenciais para a Pedagogia, assim como para outras áreas de 
interesse. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho n. 2 - Lugares Sociais e Racialidade: alunos Quilombolas 

na- Constituição da Cartografia de Sala de Aula 

Resumo 

O presente artigo tem por intuito a elaboração de uma cartografia social na sala de aula, 
fazendo com que seja possível a análise crítica e reflexiva de como se comportam as 
crianças negras e negros dentro do âmbito escolar. A pesquisa foi realizada na Escola 
Municipal Severina Brito da Silva, em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental I, 
localizada em uma área periférica da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, que 
consistiu na observação cotidiana dos alunos, por parte do pesquisador, com objetivo 
de produzir um mapa social-humano daquele ambiente. O mapa abordará as relações 
sociais existentes dentro da classe de aula, expondo como o conceito ideológico da 
colonialidade está presente no cotidiano desses alunos e como essas ideias perpetuam 
um pensamento de exclusão e negação do ser e saber do outro, que não condizem, 
portanto, com a cultura hegemônica ocidental. Por fim, foi analisado de diversas formas 
a presença da colonialidade no espaço escolar desde a maneira como os conteúdos 
didáticos são repassados até a forma de como os agentes dessa sociedade se 
relacionam. Além disso, a necessidade de uma pedagogia decolonial, que trate 
diferentes formas de culturas, logo, de saber e de ser, é imprescindível para que se 
conquiste uma educação libertadora e longe de amarras ideológicas de exclusão. 
 
Palavras-chave: Cartografia social. Pedagogia. Educação. 

TITLE: Work Plan no. 2 - Social Places and Raciality: Black Students in the Constitution 

of the Classroom Cartography 

Abstract 

This article has as its goal the elaboration of a social cartography in the classroom, 
making it possible the critical and reflexive analysis of how black children behave within 
the school environment. The research was carried out at Severino Brito da Silva 
Municipal School, in a 5th grade elementary school class, located in a peripheral area of 
Caicó city, Rio Grande do Norte, which consisted of the daily observation of the students, 
by the researcher, aiming to produce a social-human map of that environment. The map 
will address the existing social relationships within the classroom, exposing how the 
ideological concept of coloniality is present in the daily life of these students and how 
these ideas perpetuate a thought of exclusion and denial of being and knowing of the 
other, which do not, therefore, matches with the western hegemonic culture. Lastly, it 
was analyzed in various ways the presence of coloniality in the school space since the 
way the didactic contents are passed on to the way the agents of this society relate. 
Furthermore, the need for a decolonial pedagogy that addresses different forms of 
cultures, therefore, to know and to be, it is indispensable for achieving a liberating 
education and far from ideological tethers of exclusion. 
 

Keywords: Social cartography. Pedagogy. Education. 
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Introdução 

Nos últimos anos, no Brasil e em países vizinhos, a problematização de como se define 
uma cartografia social e no que ela consiste acabou gerando inúmeros questionamentos 
e contestações. Segundo ASCELRAD (2010), “na modernidade, os mapas foram 
elaborados originalmente para facilitar e legitimar as conquistas territoriais, definir o 
Estado como uma entidade espacial e construir nacionalismos pós-coloniais.”. Diante 
disso, com o intuito de mudar essa significação referente à cartografia social, surgem 
alternativas como as cartografias colaborativas ou mapeamentos sociais, que têm por 
intuito a participação social para representar, por meio do mapa, a realidade concreta 
em que vivem um determinado público (nesse mapa, seriam expostos a localização de 
rios, casas, cemitérios, feito pela população, os tornando protagonistas na elaboração 
do mapeamento geográfico). Apesar da ideia ser revolucionária, não isentou de 
interesses capitalistas estarem envolvidos, principalmente a se considerar o 
mapeamento de regiões com grande quantidade de recursos naturais, sendo grande 
parte desses territórios pertencentes a povos indígenas ou afrodescendentes. Dito o 
que é uma cartografia social de modo mais abrangente, o presente projeto colocará em 
prática a elaboração de uma cartografia social, porém, de modo a considerar o espaço 
escolar como modelo base para criação do mapa e a observação de crianças negras e 
negros nesse ambiente, com intuito de ter uma visão social que ali se estabelecem. O 
trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Como se Constitui a Cartografia da Sala de 
Aula? Um estudo sobre a (de)colonialidade do poder em classes dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental”, que tem por objetivo, como já dito anteriormente, analisar, no 
sentido de mapear, cartografar, as crianças negras e negros inseridos na sala de aula 
e as relações dessas com os demais componentes do ambiente escolar, assimilando 
os conceitos estudados sobre decolonialidade com os acontecimentos captados através 
das observações. Através dos estudos sobre decolonialidade, a pesquisa busca 
procurar e explanar como as relações de poder, colonialidade e de subalternização de 
populações que vivem em áreas mais periféricas ou que possuem características de 
pessoas consideradas subalternas, acaba por interferir diretamente no processo ensino-
aprendizagem seja pela forma como os conteúdos são tratados, seja pela maneira como 
os próprios alunos são vistos e se comportam no ambiente escolar. A elaboração do 
mapeamento foi realizada através da observação da classe do 5º ano da Escola 
Municipal Severina Brito da Silva, escola localizada em uma zona periférica da cidade 
de Caicó – Rio Grande do Norte, cujo principal objetivo trata-se da percepção das 
relações sociais das crianças negras e negros com o ambiente escolar, seus colegas, a 
relação para com o docente que ministra aulas, os conteúdos abordados na classe, e, 
também, o próprio comportamento adotado por esses alunos. Além disso, considerando 
ser essencial a elaboração de fundamentos bibliográficos que melhor exemplifiquem o 
que ocorre na sala de aula de modo explicativo e conceitual, foi utilizado, como será 
visto posteriormente, inúmeros estudos voltados para melhor compreender a temática 
da negritude e dos conceitos relacionados à decoloniedade, fazendo com que, assim, 
se torne possível, por parte do leitor, uma melhor abrangência do conhecimento sobre 
as problemáticas levantadas na pesquisa. 
 

Metodologia 

 
Nesse tópico, me deterei a exemplificar e descrever os métodos adotados durante a 
pesquisa. Segundo Lênin (1965), “o método é a alma da teoria” (LÊNIN apud MINAYO, 
2002), pois, com ele, existe a comprovação da pesquisa realizada e, considerando o 
projeto de extrema importância para a comunidade acadêmica e todos aqueles que 
defendem uma educação reflexiva, libertadora e crítica, acredito que seja de extremo 
valor a descrição detalhada do método colocado em prática para a obtenção dos 
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resultados obtidos. Partindo da premissa de MINAYO (2002), “toda investigação se 
inicia por um problema, com uma questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, 
articuladas a conhecimentos anteriores (...)” (p. 18). Isto posto, exponho a pergunta 
“problema” do projeto de pesquisa, que norteou todo o trabalho: como se constitui a 
cartografia em sala de aula? Além disso, é importante destacar que o projeto faz parte 
do grupo de pesquisa intitulado “Como se Constitui a Cartografia da Sala de Aula? Um 
estudo sobre a (de)colonialidade do poder em classes dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental”. Para melhor compreendermos o objeto de estudo do presente trabalho, 
é imprescindível e necessário, antes de tudo, saber, de forma ampla, qual o objeto de 
estudo das Ciências Sociais. Segundo Minayo (2002), o objeto de estudo das Ciências 
Sociais apresenta um teor histórico – vivendo o presente marcado pelo passado e 
projetado para o futuro, possuindo uma consciência histórica, coexistindo na relação 
sujeito-objeto uma identidade, sendo intrinsicamente e extrinsecamente ideológica, e, 
por fim, essencialmente qualitativo. Por ser essencialmente qualitativo, o objeto de 
estudo das Ciências Sociais interpretará e buscará, através da observação, respostas 
nas relações humanas que não estão presentes em cálculos estatísticos. Assim, “a 
diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais que 
trabalham com estatísticas apreendem dos fenômenos apenas a região "visível, 
ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 
significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 
equações, média e estatísticas” (MINAYO, 2002). Ainda de acordo com as 
argumentações levantadas por MINAYO (2002), “os autores que seguem tal corrente 
não se preocupam em quantificar, mas, sim, em compreender, explicar a dinâmica das 
relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e 
hábitos. Trabalham com a vivência, com a experiência, com a cotidianeidade e também 
com a compreensão das estruturas e instituições como resultados da ação humana 
objetivada. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas são 
inseparáveis”. Dito isto, o objetivo principal do trabalho é a observação das ações e 
relações humanas de crianças negras e negros de uma sala de aula com 32 alunos, 
pertencentes ao 5º ano do Ensino Fundamental I, na escola Municipal Severina Brito da 
Silva, localizada na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, e, com a observação, 
elaborar, de forma a considerar o convívio humano, uma cartografia social da sala de 
aula. As teorias por trás da observação terão por intuito a desconstrução do pensamento 
de colonialidade presente nos espaços escolares que contribuem com a diminuição de 
populações subalternizadas – os negros estão inclusos. Para a realização das 
observações, o pesquisador responsável pelo trabalho se locomoveu até a Escola e, 
através da análise dos comportamentos do cotidiano dos alunos, desenvolveu relatos 
escritos referentes a cada dia visitado. Os dias visitados pelo investigador, que também 
faz parte da comunidade a qual à Escola pertence, foram 11, 16 e 23 de abril do ano de 
2019. Além disso, com o propósito de reservar a identidade dos estudantes, resolvi 
adotar nomes fictícios para cada criança, sendo esses nomes vinculados a super-heróis 
e escolhidos pelos próprios alunos. Vale ressaltar também que as visitas ocorriam no 
horário matutino, começando a observação às 7h e terminando aproximadamente às 
11h40. J. R. R. Tolkien, autor de grandes obras literárias como a famosa saga “O 
Hobbit”, possuindo em suas histórias inúmeros povos, línguas e passagens geográficas, 
têm na constituição de suas obras, algo essencial: o mapa. É indiscutível o importante 
papel do mapa para localizar e fazer com que o leitor tenha uma melhor compreensão 
sobre o assunto e melhor possa acompanhar as locomoções feitas pelos personagens. 
Não só ele, como George R. R Martin, autor de “As Crônicas do Gelo e Fogo”, mostram, 
com a arte literária, o poder do mapa na compreensão da “realidade”, mesmo que 
fictícia. Por isso, a elaboração de um mapa da sala de aula foi adotada: para facilitar a 
organização da classe, tornando-se mais fácil chegar a conclusões como: qual o lado 
recebe mais atenção pela docente? Qual o centro do mapa? O centro do mapa possui 
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alunos negros? Quem são? Como se comportam? Dentre outras conclusões. Em anexo, 
o mapeamento da sala de aula. Através desse mapa é possível, por meio dos relatos 
anotados, entender de forma mais detalhada e humana como funcionam as relações 
existentes na ambientação da classe, seja essa relação voltada ao professor-aluno, 
aluno-aluno ou o próprio comportamento dos alunos individualmente. Por fim, foram 
realizadas leituras com intuito de complementar os conhecimentos acerca do que 
consiste a colonialidade e a sua ligação com a população afrodescendente e como ela 
colabora com a perpetuação do racismo. Com isso, ao fazer uma correlação teoria-
prática, foi possível problematizar as ações e relações humanas presentes no contexto 
escolar como forma de melhor compreender como a colonialidade está presente no 
nosso cotidiano e, inclusive, na escola. 
 
Resultados e Discussões 

 
A problemática que envolve e relaciona educação e cultura sempre foi uma grande 
responsável pela geração de debates, reflexões, opiniões, escritos e pesquisas, por 
considerar de extrema importância a ligação existente entre essas duas esferas. Afinal, 
é incontestável que a educação esteja presente em um contexto social, logo, cultural. 
Com isso, a mesma situação ocorre quando estamos falando de povos negros e negras, 
principalmente povos estes inseridos numa realidade como a do Brasil, que com o 
processo de colonização, acabou gerando um enorme esquecimento cultural do que 
somos e enaltecendo uma cultura como única e superior, sendo ela pertencente a uma 
classe dominante ocidental. Segundo Quijano (2005), diversas são as formas da 
colonialidade estar presente em nosso cotidiano. O autor fundamenta a origem e a 
existência de novas abstrações como o de colonialidade do poder, sendo este o 
responsável pelo esquecimento de processos históricos não-europeus através da 
negação do imaginário do outro, o colonizado, impondo sua subalternização; como 
também, Aníbal Quijano falará da dita “colonialidade do saber”, que consiste nada mais 
do que a repressão/repulsa de qualquer outro conhecimento cientifico, intelectual ou 
acadêmico que não pertença a cultura europeia. Em outras palavras, esse termo implica 
na negação de culturas, costumes, conhecimentos e quaisquer outra contribuição 
oriunda de povos colonizados, como por exemplo povos indígenas e africanos, 
remetendo e considerando-os como povos primitivos, que não possuem a capacidade 
de produção de conhecimento por pertencerem a uma “outra raça”. Podemos utilizar 
como exemplo para essa colonialidade do poder, saber e do ser existente no espaço 
escolar, por exemplo, um acontecimento ocorrente na primeira visita realizada, no dia 
11 de abril. A professora, antes de dar início a aula, deu uma pausa para que fosse 
realizada a “hora da oração”. Segundo ela, todas as crianças são católicas e, por isso, 
considera correta e aceitável a ação. Entretanto, não pude deixar de observar e criticar 
o ato por ser um dos primeiros aspectos de colonialidade presentes e percebidos 
imediatamente em poucos minutos de observação. De acordo com Santos (2012), esse 
aspecto se deve a colonialidade, que acaba por ser responsável pela elaboração de 
hierarquias sociais que englobam mais que o aspecto social, abrangendo-se para 
hierarquias religiosas, econômicas, raciais, dentre outras, e que, com a efetivação 
dessas hierarquias, algumas culturas acabam por serem consideradas superiores às 
outras, permitindo, por exemplo, que uma religião de origem ocidente possa ser 
praticada dentro de espaços acadêmicos, o que é impossível pensar a mesma situação 
com uma religião de origem africana. Ainda segundo o autor [...] Da mesma forma, essas 
outras variáveis também podem ser mobilizadas atreladas a raça – como, por exemplo, 
no caso da intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras, que tem nitidamente 
uma dimensão racial atrelada à religiosa, afinal, religiões orientais e de outras regiões 
do globo não sofrem no Brasil das mesmas violências simbólicas e físicas que as de 
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matriz africana recebem. (SANTOS, p. 49) Dito isto, o projeto em questão tem o intuito 
de promover a decolonialidade do poder presente em ambientes acadêmicos, vendo a 
necessidade da desmistificação através de um olhar crítico e reflexivo acerca do 
pensamento da hegemonia ocidental, que é excludente e extremamente cruel por ser 
constituída da negação e rejeição de outras formas de culturas e histórias. Através de 
uma análise de como se comportam as crianças negras e negros em sala de aula, a 
elaboração dos conceitos sobre colonialidade estarão presentes, pois, como já 
mencionado, o termo é tão complexo que está presente nos mais simples atos do nosso 
cotidiano, e a escola não está isenta dessa ideologia. Através da problematização da 
colonialidade e os conceitos, teorias e ideias que se interligam com o termo, podemos 
chegar à cartografia social, associando-a com o processo de colonialidade. De acordo 
com Tomás Eloy, “um cartógrafo, se quiser, pode inverter os rumos do mundo” (ELOY 
apud ASCELRAD, 2010), frase relacionada com a arte e o poder presente no fazer 
cartografias sociais, ou melhor, elaborar mapas que consistem no reconhecimento 
territorial em detrimento de algum ponto de vista, podendo este ser o reconhecimento 
territorial de povos subalternizados que têm suas histórias esquecidas por cartógrafos 
que, em sua maioria, apresentam um enfoque mais voltado para cartografias associadas 
ao lucro ou com objetivo único e exclusivo para demarcação e delimitação de terras, 
não se importando com o caráter social-humano que consiste a ação. Situando-nos 
nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo a elaboração de um mapa 
social da turma do 5º ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Severina Brito 
da Silva, localizada na zona norte da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, em busca 
de responder o questionamento “como se constitui a cartografia em sala de aula?”. A 
escolha da escola nessa localização se deve ao fato da instituição estar inserida em 
uma ambientação considerada marginalizada pela população e, considerando os povos 
subalternizados como protagonistas da pesquisa, a locação contribuiu para o 
desenvolvimento de conceitos estudados e para melhor ter a compreensão desses 
conceitos na prática. Em um estudo sobre a população negra e como essa população 
está inteiramente interligada e relacionada com os meios de segregação e invisibilidade, 
SILVA (2012) analisou como ocorria essa segregação em Londrina, Paraná. A 
pesquisadora afirmará que “considerando-se que cada ser humano vale pelo lugar que 
ocupa, segundo o geógrafo Milton Santos (1987), o cidadão negro tem seu valor 
diminuído, visto que a maioria ocupa territórios segregados, marginalizados, marcados 
pela violência e pelo estigma.” (SANTOS apud SILVA, 2012). Com isso, podemos 
chegar a conclusões devastadoras quanto a localização que a escola ocupa e todas as 
ideias de colonialidade presente no espaço social, podendo, portanto, interpretar o 
espaço em que estão inseridos os povos como uma argumentação e consequência do 
processo de colonização e, posteriormente, da hegemonia da colonialidade no território 
brasileiro. A ambientação da escola se encontrava caótica: a maioria das crianças se 
encontravam com germes no rosto devido à falta de saneamento básico do bairro. Isso 
nos remete a uma argumentação já levantada nos escritos aqui presentes: por estar 
presente em uma localização periférica, a escola apresenta problemas na infraestrutura 
e a ambientação externa não contribui para o bom funcionamento do fazer-escolar. 
Podemos considerar, sem medo, a influência do considerar essa área como segregada 
socialmente. Como aponta CAMPOS (2012), “a tradição acadêmica, quando trata a 
segregação, o faz de forma isolada, como se fosse possível a autonomia teórica do 
tema. É necessário pensá-la como parte de uma totalidade, visto que a cidade capitalista 
não seria o que é se não existissem os processos de exclusão espacial dos grupos não 
dominantes”, ou seja, o abandono político dessas áreas territoriais é um modo de 
segregação socioespacial em nome do capitalismo contemporâneo. A relação da 
docente com os alunos na sala de aula me chamou atenção: o direito a escuta à Pantera 
Negra, um dos garotos negros da classe, era restrita e possuía o ‘pavio curto’, mesmo 
este sendo o ‘líder’ natural da turma, cobiçado pelas meninas, como também pelos 
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meninos, sendo o centro da sala dependente de onde o menino optasse por sentar-se. 
Além disso, quando questionada ou desafiada a situações que possuíam a temática 
negra como tema principal, a professora demonstrava despreparo. Podemos utilizar 
como exemplo uma situação que ocorreu no dia 11 de abril, na primeira observação, na 
qual a professora ao tentar minimizar uma discussão envolvendo Wakanda, Hulk e 
Pantera Negra, acabou revelando que Pantera sentia-se ofendido ao ser chamado de 
negro. O sentimento de inferioridade de Pantera Negra ao sentir-se ofendido quando o 
chamam de negro, é um sintoma e um dos efeitos da presença da colonialidade na 
nossa estrutura social. De acordo com FANON (2008), “o negro quer ser branco”, 
entretanto, é necessária atenção para essa afirmação. Para exemplificar melhor a 
problematização, precisamos refletir, novamente, sobre a questão socioespacial, 
pensando no lugar que o branco ocupa, e a que o negro ocupa. GONZALEZ e 
HASENBALG (1982) afirmam que os brancos sempre ocuparam lugares privilegiados, 
seja na cidade, seja no campo e, da casa-grande e sobrado, aos belos edifícios e 
residências atuais, o critério tem sido sempre o mesmo: os brancos ocupando os 
melhores lugares. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente: da senzala às 
favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e conjuntos “habitacionais” (cujos modelos 
são os guetos dos países desenvolvidos) dos dias de hoje, o critério também tem sido 
simetricamente o mesmo: a divisão racial do espaço. (p. 15).” (GONZALEZ e 
HASENBALD apud GARCIA, ver ano) Diante disto, a colonialidade faz o homem negro 
perceber o seu lugar na esfera social: um lugar inferior ao que o homem branco ocupa, 
tornando-o um homem inferior ou, ainda como diz FANON (2008), nem ser considerado 
homem. Assim, quando chamado de “negro”, o Pantera Negra se sentiu ofendido por 
ter em seu pensamento a ideia de inferioridade e subalternização, por isso, ressalto, a 
importância de uma educação libertadora e crítica, que aperte sempre e cotidianamente 
na tecla de que vivemos em uma sociedade que foi explorada por países europeus que 
negaram culturas, costumes e seres não-europeus. Outro exemplo que melhor 
exemplifica esse despreparo, ocorreu na execução de uma das atividades da aula do 
dia 23 de abril, quando professora perguntou “o que os brancos iam fazer na África?”, 
e, em tom pejorativo, um de seus alunos, Hulk, respondeu que “iam pegar os macacos”. 
Alguns risos ecoaram pela sala, principalmente Pantera Negra e Lanterna Verde, ambos 
negros, entretanto, alguns alunos, como Wakanda e Justiceiro, se sentiram ofendidos. 
A professora ficou sem ação, podendo ter melhor aproveitado a situação para 
problematizar e gerar reflexão sobre a atitude que, sem dúvidas, possui a presença de 
uma ideia da colonialidade presente, pois, considera os povos negros-africanos como 
inferiores aos colonizadores. WALSH (2007), por exemplo, vai propor, dentro da 
chamada pedagogia decolonial, a interculturalidade crítica. De acordo com Walsh, "a 
interculturalidade crítica (...) é uma construção de e a partir das pessoas que sofreram 
uma experiência histórica de submissão e subalternização. Uma proposta e um projeto 
político que também poderia expandir-se e abarcar uma aliança com pessoas que 
também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à racionalidade 
ocidental, e que lutam tanto pela transformação social como pela criação de condições 
de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada desta maneira, a interculturalidade 
crítica não é um processo ou projeto étnico, nem um projeto da diferença em si. (...), é 
um projeto de existência, de vida. (WALSH, 2007, p. 8) Em outras palavras, a pedagogia 
decolonial atrelada a interculturalidade crítica irá propor, dentro dos conteúdos didáticos 
da sala de aula, uma perspectiva que irá englobar as contribuições dos povos vistos 
como subalternos na metodologia escolar. Por exemplo, quando o assunto é a 
escravidão africana, ao considerar a cultura africana e os seus costumes como 
norteadores do processo escravocrata, o docente estará mostrando um contraponto do 
que vemos diariamente na abordagem do conteúdo, que sempre considera o processo 
de colonização e escravidão apenas do ponto de vista pseu-heróico dos europeus. 
“Reconhece-se hoje que dentre os principais fatores que fizeram com que os povos 
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europeus se voltassem para a África e a transformassem no maior reservatório de mão-
de-obra escrava jamais imaginado pelos seres humanos, estava a tradição dos povos 
africanos de bons agricultores, ferreiros e mineradores.” (ANJOS, 2005, p. 171) Por 
meio disto, seria colocado em prática uma educação reflexiva e decolonial, que teria por 
objetivo o reconhecimento cultural e indenitário da população africana, agindo como um 
modo de desmistificar o pensamento de colonialidade. É comum a ideia de que os povos 
colonizados não tiveram nada a oferecer, entretanto, ao colocar em prática essa contra-
ideologia, seria mostrado o oposto, demonstrando, dentro dos conteúdos didáticos, a 
importância dessa população para a história como um todo. De forma sucinta, podemos 
afirmar que a colonialidade está presente nos discursos, modo de agir entre as crianças 
(como o considerar o termo “negro” como xingamento) e, até, na exposição dos 
conteúdos didáticos que, mesmo que indiretamente, acabam por colaborar e reproduzir 
o pensamento ideológico da colonialidade. Ressalto ainda a curiosidade epistemológica 
presente na docente a qual, mesmo com despreparo em relação ao tema principal da 
pesquisa, sempre se apresentou disposta para a execução das observações. 
 
Conclusão 

 
A partir da análise realizada, podemos concluir que a presença da colonialidade no 
espaço escolar é um grande influenciador nas discussões em que perpetuam o tema da 
negritude. A presença ideológica da colonialidade que impõe um modo de pensar, agir 
e ser, se torna presente nos mais simples trejeitos e atitudes dos alunos, demonstrando, 
assim, o poder da ideologia na perspectiva de formação de ideias e pensamentos que 
norteiam o agir humano e a eles se tornam reféns. Outro aspecto importante que 
podemos destacar em detrimento das observações realizadas, é a necessidade de 
educadores que se preocupem com a hegemonia da cultura ocidental, pois, ao expor o 
ponto de vista histórico europeu e apenas deles, estaremos contribuindo com uma 
política de exclusão e negação da cultura do outro. Por isso, a ideia de trabalhar a 
pedagogia decolonial nunca se fez tão essencial já que ela colaborará com o 
reconhecimento e a valorização de novos jeitos de ser, reconhecimento da existência 
de outras culturas, logo, novas formas de pensar. A pergunta que fica para posteriores 
trabalhos ou até mesmo para melhor complementar o trabalho presente, é como a 
universidade pode intervir na ambientação escolar de modo a expor a influência que a 
colonialidade têm sobre elas e a ela se opor. É indiscutível o poder da educação como 
forma de desconstrução, utilizando mecanismos reflexivos, criativos e, sobretudo, 
críticos; utilizar esses mecanismos da melhor forma possível como forma de salvar 
mentes aprisionadas da ideologia dominante, passando, assim, a se reconhecerem e 
se veem na sociedade como heroicos-agentes transformadores, é um dever humano. 
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TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO E MEIO TECNICO CIENTIFICO INFORMACIONAL NA 

ZONA RURAL DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN III - ACARI 

Resumo 

A Globalização tem início no período da expansão marítimo-comercial europeia no final 
do século XV e alcança seu auge na segunda metade do século XX, que tem início com 
fim da Segunda Guerra Mundial. A partir daí esse processo dissemina por todo mundo, 
alcançando e conectando, inclusive diversas localidades rurais. No entanto, pouco se 
sabe sobre os efeitos da globalização na zona rural da região Seridó potiguar, visto que 
os estudos sobre o tema ainda são muito escassos e não aprofundados. Partindo deste 
princípio a pesquisa o relatório em questão buscou analisar os impactos da chegada 
das tecnologias que caracterizam a globalização e o meio técnico-cientifico-
informacional na zona rural do Seridó potiguar, através do município de Acari, com 
intuito de compreender como tais elementos reorganizam a estrutura socioespacial das 
comunidades rurais. A metodologia utilizada empreendeu a realização de pesquisa 
bibliográfica, observações em campo e a aplicação de questionáriosformulários na zona 
rural, bem como realização de cartografias das áreas onde há rede de internet. Diante 
desses procedimentos metodológicos foi possível concluir que a chegada da 
globalização trouxe mudanças positivas para a área analisada, ao promover o acesso a 
informação e as tecnologias que transforma a vida da população local. Entretanto essas 
mudanças também apresentam aspectos negativos, pois modificam a cultura do lugar 
ao ponto de prejudicar as singularidades socioculturais da zona rural do Seridó. 
 
Palavras-chave: Zona rural. Meio técnico- cientifico-informacional. Globalização. 

TITLE: GLOBALIZATION AND INFORMAL SCIENTIFIC TECHNICAL ENVIRONMENT 

IN THE RURAL AREA OF THE SERIDÓ-RN REGION 

Abstract 

Globalization begins next year from the twentieth century and reaches the first century 
of the twentieth century, beginning with the end of World War II. From this process, 
spread throughout the world, reaching and connecting, including several rural locations. 
However, little is known about the effects of globalization in the rural area of the region, 
as well as on the studies on the subject are still very scarce and not deepened. Areas of 
activity of the municipality of Acari, with the aim of reorganizing a socio-spatial structure 
of rural communities. The existing wired survey in the age of bibliographically, in the field 
and the application of questionaries in rural zone. From the statistical data, it was 
possible to conclude that globalization has been updated to an area of analysis, to 
promote access to information and to technologies that transform the life of the local 
population. The other forms of isolation, such as the sociocultural singularities of the rural 
area of Seridó. 
 
Keywords: countryside. technical-scientific-informational. Globalization. 
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Introdução 

Antes de falarmos sobre o meio técnico- científico- informacional é importante 
entendermos o processo da globalização. Segundo Albano (2011) cita Murray (2006) 
apud Albano (2001), o processo de globalização se dar em dois períodos, definidos o 
que o autor chama como de “ondas”. A globalização colonial datada de 1500-1945 pode 
ser dividida em duas fases, a mercantilista e a industrial. Essa primeira é marcada pelas 
grandes navegações no século XVI. A segunda é a globalização pós-colonial que tem 
início com fim da Segunda Guerra Mundial, tendo a fase da modernização e a fase 
Neoliberal. É a partir desses acontecimentos que a globalização, passou a comprimir o 
tempo e o espaço entre os países, modificando culturas por meio do acesso a outros 
costumes de diferentes regiões planetárias, a alimentação, transformando política e a 
economia, que deixam de serem restritas e começam a ultrapassar os limites territoriais 
dos países. Sendo assim Anthony Giddens destaca que a globalização pode assim ser 
definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam 
localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 
eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. (GIDDENS, 1991, p.60). 
Essa intensificação social e ligação de localidades mundiais, caracteriza o processo 
ativo da globalização e que grande parte deles estão altamente associados a inovações 
tecnológicas. Que no tocante as tecnologias, entra a discussão sobre uma das 
consequências da globalização, que o autor brasileiro Milton Santos conceitua em suas 
obras como “meio técnico- científico- informacional”. Para melhor entendermos 
conceito, seguiremos o contexto histórico espacial de como se deu as mudanças das 
técnicas ao longo do tempo, e como estamos vivenciando essa nova era tecnológica. 
Durante toda a história da sociedade, o meio natural tem se tornado cada vez 
artificializado através das mudanças advindas dessa sociedade, passando assim a ser 
conhecido como espaço geográfico. Que no decorrer do tempo as tecnologias passam 
por três etapas, sendo o meio natural, o meio técnico e o meio técnico- científico-
informacional (Santos 2014). Diante desses processos de desenvolvimento tecnológico, 
iniciaremos pelo primeiro período, o “meio natural” no qual o homem era dependente do 
que natureza lhe proporcionava. No entanto na medida em que o homem começa a 
domesticar animais e plantas, inicia-se um processo de transformação na natureza que 
lhe é chamado de “técnica”. No segundo período, chamado de “meio técnico”, o que 
marca são as grandes máquinas. Passando a sociedade a sobrepor a natureza, que 
deixa de ser um fator limitante e passa a ser readaptada para a produção humana. No 
terceiro período, que surge após a segunda Guerra Mundial no final do século XX, Milton 
Santos o denominou de “meio técnico- científico-informacional”, que se dá a partir da 
segunda Guerra Mundial em razão com os avanços tecnológicos em várias áreas como 
na informática, na biotecnologia e na agricultura científica. Mediante o pensamento 
Santos, o meio técnico-científico-informacional está se expandindo para muitos locais 
do mundo. Desde as grandes cidades até as zonas rurais. Diante dessa abordagem, o 
presente trabalho tem como área de estudo a microrregião do Seridó do Rio Grande do 
Norte, tendo como recorte espacial a zona rural da cidade de Acari que tem como área 
territorial 608,466 Km2. O município tem como número total da população 11.035 
habitantes, estando dividida em 8.902 moradores da zona urbana e os demais 2.133 
moradores da zona rural. O Índice de Desenvolvimento Humano do município é de 0,679 
estando entre os 10 melhores IDH do estado. (IBGE, CENSO 2010). Por conseguinte 
discutiremos como o meio técnico-científico-informacional chegou na zona rural de 
Acari-RN. 

 
Metodologia 
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Para alcance do objetivo estabelecido, a metodologia adotada neste estudo e na 
realização da presente pesquisa, compreendeu a realização e classificação de 
observações, de uma pesquisa como bibliográfica e a aplicação de questionários de 
campo, além de entrevistas e mapeamento cartográfico das áreas que são cobertas 
pela rede de internet. 

No que diz respeito ao aspecto bibliográfico, faz-se pertinente destacar a visão Para de 
Gil (2010, p. 29) que objetivamente explica: “a pesquisa bibliográfica é elaborada com 
base em material já publicado”. Essa mostra-se, portanto, uma frase crucial no 
desenvolvimento do estudo e, sendo assim, foram realizadas investigações pesquisas 
sobre o tema em livros, dissertações, artigos, bem como em plataformas virtuais, 
visando com isso a obtenção de um melhor conhecimento sobre os estudos voltados à 
globalização e ao meio técnico-científico-informacional. A partir dessas leituras, foram 
discutidos e produzidos os fichamentos das obras analisadas, o que permitiu a obtenção 
de respaldo teórico adequado para elaboração da discussão em torno da temática e, 
por conseguinte, melhor compreensão da realidade investigada. 

Referente ao questionário, 

É relevante informar que para sabermos a quantidade de sítios do município de Acari, 
fez-se necessário uma visita ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acari - STTRA, 
onde o mesmo repassou a informação da existência de aproximadamente 80 sítios 
cadastrados no sindicato. Diante desse dado e para um melhor detalhamento referente 
a população da zona rural, realizou-se uma busca no banco de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.Gil (2008) afirma que este pode ser 
entendido como um roteiro de perguntas totalmente estruturadas, e com opções de 
resposta previamente determinadas. Destarte os questionários foram aplicados em 25 
famílias, distribuídas em 12 sítios da Zona rural de Acari. Através de questões 
ordenadas com os objetivos desse trabalho, almejou-se obter uma imagem mais 
fidedigna da realidade estudada. Por conseguinte, optou-se pela elaboração de 
perguntas aos moradores, sobre os elementos da modernidade que estão presentes em 
seu cotidiano, para tanto deu-se um enfoque maior nas tecnologias voltadas ao uso de 

internet, meio de transporte e rede móvel de celular no ambiente em questão. 

Outro instrumento importante na coleta de dados desta investigação foram as 
observações. 

Enquanto instrumentos de coleta de dados para efetivação da fase referente a pesquisa 
de campo, fez-se da observação bem como da elaboração e aplicação de formulários. 
Ambos os instrumentos foram utilizados tendo em mente a obtenção de uma imagem 
mais completa e fidedigna da realidade estudada. 

Sobre a técnica da observação Lucena (2011, p. 35) relata que: “trata-se de uma coleta 
de dados mediante a utilização dos sentidos, sobretudo o visual, dos aspectos que têm 
relação com o fenômeno”. O uso dessa técnica foi essencial para compreender através 
das pesquisas de campo, como a Globalização e o Meio técnico-científico-informacional 
reestruturaram a morfologia da paisagem, mediante a inserção dos seus símbolos, 
tecnologias e elementos nas habitações, nos hábitos de vida e no convívio social dos 
moradores do espaço rural acariense de maneira geral. Essas observações foram 
registradas mediantes anotações e fotografias. 
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Resultados e Discussões 

 

Diante dos dados obtidos com a realização da pesquisa, foi possível inferir algumas 
análises e resultados importantes acerca da chegada do meio técnico-científico-
informacional neste recorte espacial da zona rural do Seridó Potiguar que se fazem 
dignos de menção.  

Evidenciou-se que o processo de globalização se insere de modo significativo na região 
principalmente por meio de três importantes eixos, sendo eles: meios de transportes, 
tecnologias da informação e eletrodomésticos. Esses três eixos primordiais causaram e 
permanecem causando profundas mudanças no modo de vida na zona rural. Tem 
destaque no avanço tecnológico, a chegada do rádio entre as décadas de 1910 e 1940, 
esse que era um objeto que existia em pouquíssimas casas, geralmente nas que as 
famílias detinham maior poder aquisitivo. 

A comunicação mais primária na zona rural dava-se por meio de cartas, desde a época 
colonial. A partir do século XX, tem-se a ampliação e massificação dos telegramas, que 
junto com as cartas, eram as vias mais comuns de comunicação da época. Eram muitas 
a serem enviadas diariamente, mas com a chegada da internet, no início do século XXI, 
o número de pessoas conectadas no ato de enviar e-mails, etc. gerou a diminuição dos 
números, passando a ter cerca de trinta cartas enviadas ao dia. As pessoas da zona 
rural frequentavam a agência dos correios aos sábados, pois era o dia em que iam fazer 
a feira semanal. Devido nunca ter havido entrega de cartas na zona rural, sempre teve 
alguém que se encarregava de recolher as correspondências e entregar aos 
destinatários. Esse comportamento solidário se perpetua até então [séc. XXI], agora em 
menor escala, pois as comunicações ocorrem principalmente pela rede mundial de 
computadores, ficando as agências de correios responsáveis mais pelo recebimento de 
encomendas compradas pela internet. 

Em relação às telecomunicações, nos anos 1970, tem-se avanço e interligação das 
redes de telefonia nacional, chegando na região do Seridó, as centrais telefônicas da 
companhia estadual de telefone, a TELERN. Em 1972, foi implantada a central da 
TELERN em que a repetidora se dera na Serra de Lagoa Seca, entre Currais Novos/RN 
e Acari/RN. Ela atendia as cidades: Acari, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. A 
população usava fichas para conseguir realizar as ligações. Cada ficha durava poucos 
instantes e logo era necessária a utilização de uma nova. Posteriormente, a TELERN 
foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

Outro ponto importante de afirmação do meio técnico-científico-informacional na zona 
rural do Seridó, foi a chegada da energia elétrica de forma contínua. Com ela, tem-se 
as condições necessárias para o funcionamento de inúmeras modernidades e aparelhos 
que iriam mudar os hábitos e relações cotidianas dessa população rural, como a 
geladeira e a televisão. 

A chegada da energia elétrica aconteceu, na década de 1980, entretanto, em alguns 
sítios da zona rural só chegou em 2012. Haviam televisões espalhadas em alguns 
pontos da cidade, onde a população se reunia para socializar. Essas televisões 
funcionavam a base de energia a motor, essa que só atendia basicamente o centro da 

cidade. 
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Isto posto, notamos que começou a se construir outra realidade, pois, a aquisição de 
alimentos industrializados, tais como sardinha, pizza, bebida láctea, sorvete, 

refrigerante, etc. se fez realidade nas refeições diárias, com a chegada da geladeira. 

Em anos recentes, a massificação da máquina de lavar roupa também influenciou na 
mudança de hábitos da sociedade, visto que fez migrar as lavadeiras de roupa dos rios, 
açudes, barragens, para o conforto de suas casas. No tocante ao transporte (“pau de 
arara”), este chegou à zona rural de Acari (que faz parte do Seridó) na década de 1990, 
com isso, foram construídas estradas carroçáveis, que anteriormente não existiam, pois, 
os caminhos eram estreitos uma vez que as pessoas transitavam a pé, e as primeiras 
motos só começaram a chegar em meados dos anos 1990, e com o tempo, 
principalmente nos anos 2000, tem-se uma massificação das motos, fazendo com que 
a ida do campo a sede do município se torna-se mais acessível e fomentando com isso 
os deslocamentos diários, campo-cidade (tanto em direção a sede do município, como 
em outros municípios vizinhos), facilitando o acesso ao trabalho e ao estudo na sede 
municipal e em outras cidades da região do Seridó, consolidando a migração pendular, 
entre o trabalho (cidade) e o local de moradia (campo). 

Portanto, é possível notar que grandes mudanças aconteceram, com a difusão do meio 
técnico-científico-informacional no campo seridoense, e com o programa “Caminhos da 
Escola” possibilitando que os alunos passassem a gastar menos horas durante o 
percurso de casa para a escola, tão quão possibilitou a migração pendular de alunos 
até o ensino nas cidades (gerando desativação de algumas escolas), além da migração 
pendular do trabalho. 

Na área da comunicação, nos últimos anos, tem-se a difusão da internet, principalmente, 
por meio da difusão e do barateamento dos celulares inteligentes, os smartphones, na 
zona rural. Equipamentos esses, mais baratos que os tradicionais computadores, que 
inicialmente tinham o monopólio do acesso a internet. Várias empresas regionais 
adentraram na zona rural do Seridó, com a internet no formato de micro-ondas com 
estações repetidoras de sinal, possibilitando a massificação da internet na zona rural do 
Seridó. Uma modernidade que ocasionou grandes mudanças comportamentais e a 
articulação da comunicação mundial com a zona rural de forma instantânea.  

Verificou-se que o celular encontra-se presente na vida de todas as 25 famílias 
entrevistadas, contudo apenas nas famílias que possuem membros jovens, foi 
detectada a presença de aparelhos celulares com acesso à internet. Assim sendo, 
famílias que apenas possuíam integrantes mais velhos não tinham telefones com 
acesso à internet. Sobre esse aspecto é importante ressaltar que do contingente 
pesquisado, somente 40% se conecta a web, como mostra o gráfico, sendo essa 
conexão estabelecida predominantemente por meio de celulares, e em alguns casos 
mais raros por meio de computadores ocorrendo apenas uma diferenciação no modelo 
do aparelho tendo em vista que nas residências em que dentre os componentes 
familiares há existência de jovens, contatou-se a detenção de aparelhos com acesso à 
internet, enquanto que nos lares cujo os residentes situam-se em uma faixa etária na 
qual as idades são um pouco mais avanças, os celulares não possibilitam acesso à 
internet. 

Essa forte utilização dos celulares na zona rural foi impulsionada por políticas públicas 
e programas governamentais de distribuição de renda no campo, como o bolsa família 
e aposentadoria rural, dando dessa forma condições de inserção dos grupos sociais 
locais através modernização trazida pela globalização, que vem reorganizando não só 
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o espaço rural não só do Seridó Potiguar, como também no mundo. Tendo posto a 
massa da população que usufrui da rede de internet, fez-se necessário ir a campo para 
cartografar áreas onde há esse acesso. Segue abaixo algumas imagens da área que a 
internet abrange. 

Apesar de tamanha disseminação dos celulares no meio rural, a presença do mesmo 
em solo seridoense é algo recente. Considerando que a sua introdução se deu a partir 
do final do século XX e início do século XXI, como fruto desse processo evolutivo pelo 
qual tem-se vivenciado. 

Por fim, com a chegada das tecnologias e modernidades características do meio 
técnico-científico-informacional, tem-se uma mudança de hábitos, costumes, de rotinas 
na zona rural do Seridó. As atividades como a lavagem de roupa coletiva nos rios é 
substituída pela lavagem na máquina de lavar; a conversa na porta de casa em cadeiras 
de balanço é substituída pelo silêncio, e com as novas gerações ligadas vinte e quatro 
horas nos smarthphones com a difusão da internet por celular e pelo sistema de micro-

ondas na zona rural. 

  

 
Conclusão 

 

Em consonância com as informações analisadas, constatou-se que o meio técnico-
cientifico-informacional se faz presente na zona rural do Seridó potiguar principalmente 
por meio da indústria da informática onde estão inclusos os computadores e, o campo 
da telecomunicação. Esse meio também surge a partir das formas principais de meios 
de transportes, que são os automóveis e as motocicletas, além de a intensa presença e 
uso dos eletrodomésticos. No entanto, é importante destacar que mesmo a zona rural 
estando inserida nesse processo de globalização e, consequentemente no meio- 
técnico- cientifico-informacional, esses processos chegam de forma lenta e altamente 
desigual. É bem verdade que as mudanças são reais e claramente perceptíveis em 
maior ou menor grau, não só em decorrência dos impactos oriundos das transformações 
nos tipos de locomoção utilizados, nas tecnologias de nos meios de comunicação 
aderidos, e na introdução de novos eletrodomésticos e eletrônicos, que modificam a 
imagem e a estrutura das residências, mas sobretudo ressignificam todos aspectos que 
compõe o espaço rural de Acari. Parece um processo contraditório, mas aparentemente 
tem sido um processo marcante da globalização, agir simultaneamente como um 
processo muito rápido e acessível, e retardar seus efeitos beneficos em determinados 
lugares (geralmente menos desenvolvidos em termos econômicos e sociais). Ao mesmo 
tempo em que tenta homogeneizar todos os espaços, esse fenômeno atua como motor 
de desigualdades socioespaciais. O mesmo processo que une também exclui, assim 
como visa incessantemente aproximar os mundos, mas distancia as localidades de suas 
próprias tradições socioculturais, produzindo novos lugares híbridos, marcadas pela 
associação entre o global e local. A globalização substitui o modo de vida local pelos 
hábitos e costumes globais, alternado as particularidades insubstituíveis do lugar para 
inserir padrões de vida e consumo comuns a grande maioria dos espaços, o que 
provoca movimentos de resistência e acentua a heterogeneidade entre os povos. Não 
se pode esquecer de frisar os benefícios da globalização e o meio técnico-científico- 
informacional tanto p ara o mundo como para a zona rural de acari em particular, 
resguardada as suas proporções, são vários, mas tão diversos quanto eles são seus 
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malefícios. do mesmo modo que não é preciso esforço para enxergar as mudanças 
positivas provocadas no meio rural, pois as imagens falam por si só, também não se faz 
necessário profunda reflexão para deduzir os impactos negativos que o mesmo pode 
desencadear. 
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TÍTULO: Os direitos do nascituro no contexto das ações de wrongful life e wrongful birth 

Resumo 

 

O presente trabalho ter como escopo a delimitação dos direitos do nascituro diante das 
ações de wrongful life e wrongful birth, ainda pouco comuns no cenário do direito 
brasileiro. Dedica-se também a explorar a origem de tais ações e sua aplicabilidade, por 
meio da análise de sentenças consideradas pertinentes, dando ênfase na obrigação de 
indenizar gerada pela atuação do médico e sua responsabilidade civil. Os casos em 
questão são referentes ao nascimento de crianças portadoras de determinadas 
deficiências congênitas, que poderiam ter sido diagnosticadas durante a gravidez, 
tornando possível, deste modo, a sua interrupção dentro do prazo legalmente previsto 
para realização de tal prática. Todavia, por erro ou falha no diagnóstico, a informação 
sobre esta anomalia não chegou até os pais, e a gravidez seguiu seu curso natural, 
culminando no nascimento de uma criança portadora de graves limitações responsáveis 
por comprometer não apenas a qualidade de vida da própria criança, como também dos 
pais. Contudo, é válido salientar que esta análise foi desenvolvida levando em 
consideração ambientes jurídicos em que é legalmente permitida a interrupção 
gestacional. 

 
 

Palavras-chave: Wrongful birth. Wrongful life. Dano. Responsabilidade. Indenização. 

TITLE: The rights of the unborn child in the context of the wrongful life and wrongful birth 

actions 

Abstract 

 

The present work has as scope the delimitation of the rights of the unborn child in face 
of the wrongful life and wrongful birth actions, still uncommon in the brazilian law 
scenario. It is also dedicated to exploring the origin of such actions and their applicability, 
through the analysis of judgments considered pertinent, emphasizing the obligation of 
indemnity generated by the physician's performance and his civil liability. The cases in 
question refer to the birth of children with certain congenital disabilities who could have 
been diagnosed during pregnancy, thus making it possible to interrupt them within the 
legally prescribed period for such practice. However, due to error or misdiagnosis, 
information about this anomaly did not reach the parents, and the pregnancy followed its 
natural course, culminating in the birth of a child with severe limitations responsible for 
not only compromising the child's own quality of life, as well as parents. 
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Keywords: Wrongful birth. Wrongful life. Damage. Responsibility. Indemnity. 

Introdução 

     O crescente avanço tecnológico das ciências médicas possibilitou que, por meio de 
instrumentos de detecção tecnicamente arrojados, fossem diagnosticadas 
malformações genéticas no desenvolvimento do embrião. Tais inovações acabaram por 
potencializar o surgimento de demandas judiciais polêmicas litigadas por genitores ou 
até mesmo pelo próprio sujeito detentor da deficiência, contra profissionais de saúde, 
responsabilizados pela não-interrupção da gravidez. Tornou-se possível considerar o 
próprio nascimento como “dano”, sendo a vida, nesta perspectiva, um prejuízo, 
resultando em uma pretensão de indenizar contra quem ocasionou este nascimento. 

     A origem do termo “wrongful life”, de tradução literal “vida indevida” ou “vida errada”, 
remete-se aos tribunais norte-americanos. Como já fora anteriormente mencionado, a 
expressão diz respeito ao nascimento de um indivíduo portador de graves anomalias, 
que deveriam ter sido diagnosticadas no período de desenvolvimento pré-natal. À vista 
disso, aquele que detém a deficiência, ou ainda os próprios pais agindo em seu nome, 
buscam responsabilizar judicialmente os médicos, instituições de saúde e demais 
profissionais área, apontando-os como agentes que, por dolo, negligência ou culpa, não 
foram capazes de detectar a anomalia, impedindo que os pais, desconhecendo esta 
deficiência, interrompessem licitamente a gestação. 

     No Brasil, não existe legislação que delimite prazo ou autorize a prática do aborto. A 
possibilidade deste, no entanto, pode ser extraída de comparação no caso da 
anencefalia. Contudo, seria não pela via legislativa, mas pelo Judiciário e em casos 
muito específicos. 

     Aqui, faz-se importante a delimitação do tema deste trabalho. Existem três tipos de 
wrongful actions: As ações de wrongful conception; as ações de wrongful birth e as 
ações de wrongful life. 

     As ações de wrongful conception são propostas por progenitores, alegando uma 
gravidez indesejada e sem planejamento de um criança plenamente saudável, por falha 

médica no âmbito da contracepção. 

     As ações de wrongful birth, por sua vez, também são propostas pelos pais, todavia, 
nestes casos a criança nasce portadora de deficiências e malformações graves que, 
caso o diagnóstico tivesse sido realizado corretamente, seria possível a interrupção 
legal da gravidez. Mas, pela negligência dos profissionais de saúde envolvidos no 
acompanhamento gestacional, a informação acerca das deficiências não chegou até os 
pais, que levaram a gravidez a diante. 

     Por último, temos as ações de wrongful life: nestas, a própria criança pleiteia 
responsabilizar os profissionais de saúde por sua condição, que lhe causa demasiado 
sofrimento, buscando indenização por danos causados pelo nascimento com 
deficiências graves. 

    As ações fundamentadas nos preceitos de wrongful birth e wrongful life podem ser 
pleiteadas conjuntamente. Todavia, no primeiro caso, os Tribunais portugueses e norte 
americanos tem sido praticamente unânimes em declarar a procedência do pedido, já 
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que a alegação de dano é pleiteada pelos pais da criança. Já nas ações de wrongful 
life, os Tribunais tem repulsado o reconhecimento de tais pedidos, tendo como 
argumento a tese de que os ordenamentos jurídicos atuais não reconhecem o “direito 
de não nascer” ou de “direito de não existir”. As disposições doutrinárias relativas às 
wrongful actions são polêmicas por levantarem a possibilidade de concessão à criança 
portadora de malformações congênitas o direito de externar sua escolha de nascer ou 

não nascer naquela situação. (BERNARDI; REIS, 2013) 

 
Metodologia 

 

     O presente trabalho dedica-se a analisar numa perspectiva crítica, e com base na 
jurisprudência de relevantes sentenças na matéria, a origem das ações wrongful birth e 
wrongful life e sua aplicabilidade, dando ênfase na obrigação de indenizar gerada pela 
atuação do médico e sua responsabilidade civil perante a criança e aos pais. 

     Nesta pesquisa, foi empregado o método descritivo e dedutivo, tendo sido realizada 
a análise de artigos de autoria de Adam Doerr (2009), Fernando Dias Simões (2010), 
Luís Filipe Guimarães Pinto (2014), Marta Vicente (2012), Lusa Pinto César Correia de 
Paiva (2011) além da imensa contribuição do livro “Bioética, Pessoa e o Nascituro: 
Dilemas do Direito em face da responsabilidade civil do médico”, de autoria do 
orientador e coautor deste estudo Lima Júnior (2017). 

     Durante a investigação proposta pelo orientador acerca das definições de wrongful 
life e wrongful birth, a pesquisa desenvolveu-se por meio de levantamento e revisão 
bibliográfica e de encontros semanais onde eram realizadas proveitosas discussões, de 
caráter dialético. A pesquisa utilizou-se também do levantamento de dados e da análise 
de documentos e legislações vigentes. Por meio dos debates periódicos, foi possível 
traçar a composição necessária ao conhecimento proposto pelo material bibliográfico, 
levantando questionamentos de cunho crítico, que foram de extrema pertinência para o 
desenvolvimento das linhas de pesquisa investigadas. 

     A técnica aplicada foi a conceitual, por meio de apreciação dos referenciais teóricos 
supracitados disponibilizados pelo orientador, junto aos demais artigos 
complementares, pertencentes ao seu acervo pessoal, fruto de uma vida inteira 
dedicada à brilhante missão de pesquisar. 

 
Resultados e Discussões 

 

     O artigo “Ações wrongful birth e wrongful life: uma controvérsia sobre 
responsabilidade médica civil”, publicado pela revista portuguesa “Lusíada. Direito”, o 
autor Luís Filipe Guimarães Pinto (2014) afirma que, de fato, pleitos de responsabilidade 
envolvendo questões relacionadas ao início da vida têm origem nas ações de vida 
desfavorecida ou ainda insatisfatória, propostas por filhos contra seus próprios pais, 
alegando supostos danos que teriam resultado do nascimento em “circunstâncias 
familiares ou sociais desvantajosas.” (Pinto, 2014, p. 362) 
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    A grande diferença existente entre as ações de wrongful birth e wrongful life e estas 
acima mencionadas, que lhes deram origem, é a própria matéria do dano: No primeiro 
caso, o dano remete-se a um defeito de cunho meramente social; nestas, por sua vez, 
a enfermidade e o sofrimento da criança fundamentam o pedido, sua própria vida e o 
fato de ter nascido enseja a questão da responsabilidade. 

Para propor as ações com base na doutrina wrongful life – traduzida como vida injusta 
– têm-se de constatar os seguintes elementos, quais sejam: que a deficiência esteja 
presente na criança desde o seu nascimento; que a deficiência seja proveniente de fato 
natural; presunção de que, caso os pais tivessem conhecimento da situação deficiente 
da criança teriam, voluntariamente, interrompido a gravidez; prova de que o hospital, o 
médico ou o laboratório incorreram em erro, negligenciando de constatar ou comunicar 
os pais da deficiência encontrada no feto. (BERNARDI; REIS, 2013, p. 2) 

     O conceito de Wrongful Life, propriamente dito, surgiu, a princípio, em casos de 
nascimentos ilegítimos. Em “Williams vs. Estado de Nova York” (1966) e “Zepeda vs. 
Zepeda” (1963), os litigantes alegavam que os nascimentos e a própria existência das 
crianças constituíam-se ilícitos por serem ilegítimos e não intencionais. No primeiro 
caso, a corte decidiu que o nascimento de uma criança sob determinado conjunto de 
circunstâncias e não em outro é um dano plenamente recuperável. Portanto, esses 
casos não satisfaziam os requisitos legais, e o tribunal decidiu por rejeitar a ideia de que 
uma criança alega, por meio de recursos legais, dano por nascerem em uma família 
materialmente desfavorecida ou pertencentes a uma raça ou classe contrária aos seus 
anseios. 

     Lima Júnior (2017) aponta ainda jurisprudência relevante, referente ao caso 
“Gleitman vs. Cosgrove” (1967): A corte recusou-se a conceder indenização a uma 
criança, afetada por diversas deficiências e malformações, resultantes de rubéola, que 
foi contraída pela mãe durante a gestação. Na época, informou-se a grávida que esta 
doença não traria problema algum ao feto em formação. A corte de Nova Jersey alegou 
a improcedência da ação pelo fato de ser inconcebível a existência do dano face à 
“preciosidade da vida”. 

O dano causado, no caso concreto, tomou-o o tribunal como sendo o da própria vida; 
isto conquanto o demandante estaria a exigir que se medisse a diferença entre a sua 
vida com deficiência contra o vazio absoluto da não existência, diferença que o tribunal 
achou ser impossível de se determinar. (PINTO, p. 363, 2014) 

     Somente em 1975, no Texas, a Suprema Corte optou por adotar uma posição 
jurisprudencial favorável ao demandante, no caso “Jacobs vs. Theimer”. Admitiu-se uma 
indenização tendo como base o nascimento de uma criança acometida por deficiências 
e defeitos congênitos que lhes causavam sofrimento, devido a uma rubéola contraída 
pela mãe ainda no primeiro mês de gestação, não tendo sido diagnosticada 

corretamente pela equipe médica. 

     Embora não existam casos de wrongful birth e wrongful life no Brasil, um caso de 
wrongful conception ganhou repercussão no ano de 1998, quando a empresa Schering 
do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. passou a receber reclamações por parte de 
consumidoras que alegavam terem utilizado a pílula contraceptiva por eles ofertada e 
terem engravidado. A investigação concluiu que um lote de pílulas chegou às prateleiras 
sem o princípio ativo responsável pelo efeito anticoncepcional, sendo estas produzidas 
simplesmente para testar uma nova máquina embaladora que havia sido adquirida pelo 
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laboratório. A princípio, teve-se notícia de cerca de 200 mulheres que haviam ficado 
grávidas em razão dessa falha, todavia, apenas cerca de dez mulheres conseguiram 

comprovar que, de fato, haviam feito uso de pílulas deste lote. 

     Em primeiro e segundo graus de jurisdição, uma ação civil pública ajuizado pelo 
Estado de São Paulo e pelo Procon desta localidade, foi julgada procedente. A empresa 
foi condenada a disponibilizar uma equipe médica capacitada para todas as grávidas, 
além de exames e de todo o acompanhamento necessário a elas. O laboratório também 
teve que espalhar pela mídia em meios de grande circulação notas explicativas sobre o 
fato, para que todos tivessem acesso a informação e pudessem dispor da equipe médica 
por eles ofertada, além do pagamento de indenização pelos danos morais coletivos ao 

fundo dos interesses difusos. 

     O Tribunal reconheceu dano moral por compreender que o simples fato da utilização 
do anticoncepcional por parte da mulher já comprova que esta não desejaria ter filhos, 
e a frustração desta opção já é suficiente para ensejar o dano. 

 
Conclusão 

 

     A expressão wrongful life foi empregada pela primeira vez nos Estados Unidos, em 
1963, no caso Zepeda vs. Zepeda, anteriormente descrito, sendo este país o berço das 
wrongful actions. No Brasil, a primeira wrongful action a ganhar notoriedade ocorreu em 
1998, num caso que ficou conhecido como “Caso Microvlar”. Este caso de caráter de 
wrongful conception, por ter sido proposto por mulheres que engravidaram como 
consequência da utilização de um anticoncepcional produzido pela empresa empresa 
Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Nesta oportunidade, foi concedido 
dano moral a todas as mulheres que comprovaram a utilização do medicamento e 
consequente gravidez, além de todo acompanhamento médico durante o período 
gestacional e neonatal. 

     Os Tribunais, de modo amplo, ainda demonstram grande resistência em declarar a 
procedência de pedidos relativos a temática da wrongful life em virtude da dificuldade 
em conceber a ideia de vida como um dano, sendo negados, portanto, os pleitos 
relativos ao dano moral proposto pela criança portadora de malformações graves ou 
pelos pais agindo em seu nome. 

     O instituto legal intitulado responsabilidade civil, previsto no Código Civil brasileiro de 
2002 no título IX (art. 927 a 954), desempenha um papel de suma importância no direito 
das obrigações. Estabelece que, independentemente da própria culpa, a ocorrência do 
dano obriga o autor a repará-lo. 

     Concluiu-se, pois, que as ações de wrongful conception, wrongful life e wrongful birth 
demonstram uma tentativa de aplicar o instituto da responsabilidade civil contra a equipe 
médica, que atua no campo do acompanhamento gestacional, por efetuarem um 
diagnóstico falho ou negligente, seja por não executar algum exame possível ou por 
simplesmente não comunicar aos pais acerca de possíveis anomalias verificadas nos 
exames e avaliações, causando danos aos pais e até mesmo a própria criança. 

     Assim, o incremento de novos equipamentos tecnológicos acabou por majorar a 
existência das wrongful actions, sendo o profissional de saúde responsabilizado pela 
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falha ao desempenhar seu papel no aconselhamento genético, viciando o direito dos 
pais de interromper de forma lícita a gravidez, pelo desconhecimento de anomalias que 
facilmente deveriam ter sido diagnosticadas no período pré-natal. No Brasil, é 
necessário que se reconheça a pessoalização e o estágio de proteção do feto, bem 
como a possibilidade ou não de aborto, para que o debate se desenvolva de modo 
satisfatório. 
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TÍTULO: Mapeando o Seridó prisional 

Resumo 

Este trabalho pretende analisar o sistema punitivo norte-rio-grandense tendo como base 
uma análise da pena e os seus reflexos no ambiente carcerário brasileiro. Sendo assim, 
serão pautadas questões que englobam a evolução da população prisional no Rio 
Grande do Norte na busca de expressar características do controle social que estão 
refletidas no procedimento penal. Essa linha de raciocínio é relevante porque tais 
aspectos influenciam diretamente na efetivação dos direitos dos presos e apenados e 
também no sentido atribuído às instituições prisionais. O trabalho tem como objetivo 
discutir as mudanças no valor da pena e a sua influência no crescimento da população 
carcerária nas duas últimas décadas na sociedade. A metodologia utilizada é baseada 
em estudos bibliográficos, pesquisa histórica e empírica em fontes oficiais do governo 
(Levantamento Nacional de informações penitenciárias, INFOPEN. Conselho Nacional 
de Justiça, CNJ. Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
e do Sistema de Execução de medidas socioeducativas, DMF), que atuam na 
formulação e implementação das políticas públicas, as quais gerenciam ofertas de 
recursos para o sistema prisional. 
 
Palavras-chave: Sistema penal. Punição. População carcerária 

TITLE: MOVEMENT IN THE NORTH RIOGRANDENSE PENITENTIARY SYSTEMAND 

THE EXPLOSION OF THE PRISON POPULATION IN THE LAST TWODECADES: 

SOCIAL CONTROL AT RISK OR THREAT OF RISK. 

Abstract 

This paper aims to analyze the punitive system of Rio Grande do Sul based on an 
analysis of the penalty and its reflexes in the Brazilian prison environment. Thus, issues 
that encompass the evolution of the prison population in Rio Grande do Norte will be 
guided in the search to express characteristics of social control that are reflected in the 
criminal procedure. This line of reasoning is relevant because such aspects directly 
influence the enforcement of the rights of prisoners and convicts and also the sense 
attributed to prison institutions. This paper aims to discuss the changes in the value of 
the penalty and its influence on the growth of the prison population in the last two 
decades in society. The methodology used is based on bibliographic studies, historical 
and empirical research in official government sources (National Survey of Penitentiary 
Information, INFOPEN. National Council of Justice, CNJ. Department of Monitoring and 
Inspection of the Prison System and the System for the Execution of Socio-Educational 
Measures , DMF), which act in the formulation and implementation of public policies, 
which manage resource offerings for the prison system. 
 
Keywords: Penal system. Punishment. Prison Population 
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Visando dar continuidade as pesquisas realizadas sobre o sistema carcerário brasileiro, 
e tendo a eminencia de sistematizar a problemática do sistema penitenciário local, 
utilizamos dos recursos que nos foram disponibilizados para criar um conjunto de dados 
que possam servir de norte para a atuação dos demais grupos de pesquisa 
subsequentes para o mapeamento e coleta de dados do sistema penitenciário do Rio 
Grande do Norte, mais especificadamente, a mesorregião do Seridó potiguar. Este 
projeto de pesquisa tem como foco o sistema carcerário, e sua execução dar-se-á sob 
uma abordagem sócia histórica da pena e os reflexos desta nas realidades 
apresentadas no nosso sistema penal norte-rio-grandense. Este modo de atuação é 
relevante porque os aspectos criminais que serão estudados influenciam diretamente 
na efetivação dos direitos dos apenados e no sentido atribuído às instituições prisionais. 
Esse projeto de pesquisa também tem como escopo, o estudo do fenômeno e da ciência 
da criminologia, psicologia e da sociologia uma vez que se tenta entender como, 
quando, de que forma, e porquê os crimes ocorrem, quais os tipos de criminosos, qual 
a melhor forma de sua ressocialização (uma vez que nosso sistema penal visa não 
somente a segregação do infrator penal da sociedade, mas também tem a intenção de 
retorna-lo à convivência em sociedade), e qual a sua relação para com a sociedade 
após o tempo segregado. Enfim, no que diz respeito a conclusão do projeto, temos a 
intenção de apresenta-lo em congresso do gênero para que todos os operadores do 
Direito, bem como os operadores das ciências propedêuticas supracitadas tenham 
conhecimento de causa, e que de alguma forma o presente trabalho venha a contribuir 
na sua formação, atuação ou até mesmo no dia a dia forense desses profissionais que 
estão tão corriqueiramente ligados à ciência jurídica, penal e de execuções penais. 
 
Metodologia 

 
O plano de trabalho será efetivado mediante levantamento nos sites oficiais, tais como 
órgão de controle do sistema prisional mantidos e administrados pelo Conselho Nacional 
de Justiça, o Sistema Penitenciário Nacional, a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, e órgãos estaduais como a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e 
agentes do sistema penitenciário estadual, tem-se a intenção em visitar as instituições 
prisionais como centros de detenção provisória na região, e o presidio estadual do 
Seridó mais conhecido como PEP, com o objetivo de conhecer a realidade 
socioeconômica, e de condições da população carcerária no Seridó. A elaboração de 
um pequeno estudo no sentido de identificar as origens sociais, étnicas e educacionais 
desta população também faz parte do trabalho. E por fim, mas não menos importante, 
a elaboração de artigos científicos sobre a temática a fim de publica-los para que o 
resultado da pesquisa atinja a maior quantidade possível de operadores do Direito. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para a produção desse trabalho acadêmico no qual o relatório final é este que vos é 
apresentado, nós nos baseamos dentre tantas fontes, principalmente no Infopen. O 
Infopen é um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. O 
sistema, atualizado pelos gestores dos estabelecimentos desde 2004, sintetiza 
informações sobre os estabelecimentos penais e a população prisional. Por 
conseguinte, somente o infopen não foi suficiente para abranger todas as áreas de 
conhecimento que fora objetivada no início do projeto, portanto utilizamos de mais 
autores de áreas correlatas ao Direito, tais como: artigos do advogado paranaense, Éder 
Fabricio Pereira; artigos do professor titular do Departamento de Sociologia e do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o senhor José Ricardo Garcia Pereira Ramalho; e trabalhos da 
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jornalista Paula Sacchetta (contemplada com o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos na categoria revista, com reportagem para o especial da revista Caros 
Amigos sobre a Comissão Nacional da Verdade (2012)). O objetivo principal do trabalho 
é o de sistematizar de forma minuciosa o mapa, e criar uma tabela do sistema prisional 
da mesorregião do Seridó potiguar. Dessa forma, podemos dizer que a criação desse 
banco de dados irá facilitar de forma inenarrável os trabalhos dos operadores do Direito, 
no que diz respeito a criação posterior de atividades cientificas, no dia a dia forense, e 
até mesmo os servidores públicos incumbidos na árdua missão de garantir a segurança 
pública e a preservação dos direitos dos apenados, tendo conhecimento desse banco 
de dados. Por derradeiro e tratando objetivamente do mérito da questão abordado no 
terceiro tópico desse respectivo relatório, temos por objetivo fim, a incumbência de: a) 
levantar os dados gerais e específicos sobre a população carcerária do Seridó; b) 
levantar os dados públicos sobre a situação sócio econômica desta população; c) 
organizar um pequeno fundo da memória recente do movimento desta população dentro 
do sistema carcerário nacional; d) dirigir um estudo sobre os tipos das penas, da 
ressocialização, e do estudo da criminologia de forma a apresentar objetivamente 
alguma proposta de melhoria para o sistema penal regional. 
 

Conclusão 

 
Portanto, o trabalho foi concluído com sucesso, sendo apresentado seus resumos e 
artigos no IX Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ensino Superior 
do Seridó, que aconteceu na cidade de Caicó. A participação nesse projeto contribuiu 
de forma grandiosa para a compreensão de nós, graduandos em Direito, de como 
funciona o sistema penal, repressivo e segregador do Estado, de forma que esse projeto 
irá se fazer presente não só na vida acadêmica, mas também na vida pessoal, uma vez 
que criou o sentimento de empatia para com a tamanha discrepância das condições de 
vida dos cidadãos que estão livres, e daqueles que por algum erro cometido na vida 
tiveram o seu direito de liberdade reduzido pelo monopólio da força do Estado. 
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TÍTULO: O estilo na história: biografia e escrita de si em Oswaldo Lamartine de Faria 

Resumo 

Aborda a questão do estilo na escrita da história através da obra de Oswaldo Lamartine 
de Faria (1919 – 2007). Inicia-se com a busca exaustiva e coleta de textos produzidos 
por e sobre o escritor e sua obra. Realizadas as leituras das fontes e concomitante 
leituras teóricas na área de Teoria e História da Historiografia, identifica-se no corpus 
documental as possibilidades de discussões acerca da escrita da história. A pesquisa 
se desenvolve em duas frentes, sendo a primeira sobre a “operação biográfica”, 
selecionamos a tese de doutorado de Marize Lima de Castro, Areia sob os pés da alma: 
uma leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, realizando uma análise sobre 
questões referentes às relações biógrafa/biografado, e indivíduo/sociedade. A outra 
frente de discussão se deu sobre a “ficcionalização da história” a partir da concepção 
teórica de Paul Ricoeur, voltada ao papel da imaginação no ato de encarar o passado 
tal como foi, quando analisamos ensaios escritos por Oswaldo Lamartine. Os estudos 
foram acompanhados pelo orientador da pesquisa, discutidos com outros 
pesquisadores e apresentados em eventos acadêmicos. 

 
Palavras-chave: Escrita da História. Estilo. Oswaldo Lamartine de Faria. 

TITLE: Style in history: biography and self-writing in Oswaldo Lamartine de Faria 

Abstract 

It addresses the question of style in the writing of history through the work of Oswaldo 
Lamartine de Faria (1919 - 2007). It begins with the exhaustive search and collection of 
texts produced by and about the writer and his work. After reading the sources and 
concomitant theoretical readings in the area of Theory and History of Historiography, we 
identify in the documentary corpus the possibilities of discussions about the writing of 
history. The research is developed on two fronts, the first on the "biographical operation", 
we selected the doctoral thesis of Marize Lima de Castro, Areia sob os pés da alma: 
uma leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, performing a analysis on 
issues related to biographer / biographed relationships, and individual / society. The 
other front of the discussion was about the “fictionalization of history” from Paul Ricoeur's 
theoretical conception, focused on the role of imagination in facing the past as it was 
when we analyzed essays written by Oswaldo Lamartine. The studies were 
accompanied by the research advisor, discussed with other researchers and presented 
at academic events. 
 
Keywords: History writing. Style. Oswaldo Lamartine de Faria. 
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Iniciado em agosto de 2018, e com planejamento de doze meses de duração, o Plano 
de Trabalho O estilo na história: biografia e escrita de si em Oswaldo Lamartine de Faria, 
possibilitado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC/UFRN), teve como objetivo discutir as narrativas construídas na obra do 
memorialista. 

Oswaldo Lamartine é autor de uma extensa produção que trata dos sertões do Seridó. 
Sua obra não encontra-se reunida, sendo, portanto, de difícil acesso na íntegra. Apenas 
recentemente houve um esforço de levantamento bibliográfico que organizasse os 
textos publicados pelo autor, e outras publicações de terceiros acerca do mesmo e/ou 
de sua obra. O resultado é um extenso conjunto de referências, diversificado em suas 
tipologias[1]. No decorrer da pesquisa tivemos acesso a significativo (em quantidade e 
diversidade tipológica) conjunto de textos, localizados principalmente nos acervos que 
compõem o Sistema de Bibliotecas da UFRN, mas também no Laboratório de 
Documentação Histórica (LABORDOC – CERES/UFRN), na Biblioteca Municipal de 
Acari, na Livraria Cooperativa Cultural (Natal/RN); através da web, na Hemeroteca 
Digital suportada pela Biblioteca Nacional[2]; e em acervos particulares a partir do 
contato com outros pesquisadores. 

Além da temática central – sertões do Seridó –, destaca-se nas fontes consultadas o 
seu caráter testemunhal. A escrita de Oswaldo Lamartine de Faria é fortemente 
impregnada de si mesmo. Tal qualidade nos leva a pensar a relação do testemunho 
autobiográfico no diálogo com os registros do passado tendo em vista a produção de 
uma narrativa que pretende historiar um objeto. Tópico este recorrente na historiografia, 
desde o século XIX, quando da discussão sobre a definição da história como ciência ou 
arte, se coloca uma outra questão, a da relação do historiador com seu objeto de 
pesquisa. 

Ainda dentro do bojo da dicotomia “arte ou ciência”, os textos de Oswaldo Lamartine 
demonstraram abertura para uma discussão sobre a ficcionalização da história, no 
sentido em que a entende Paul Ricoeur, do papel da imaginação no encarar do passado 
tal como foi, sem com isso enfraquecer seu intento ‘realista’ (2016, p. 312). 

Sendo assim, após levantamento, busca, acesso e leitura de um considerável corpus 
documental, e de leituras teóricas direcionadas aos temas da “operação biográfica” e 
“estilo” (na escrita da história), desenvolvemos estudos nessas duas frentes, resultando 
em discussões, participações e publicação em eventos acadêmicos. 

[1] O levantamento bibliográfico fora realizado pelas bibliotecárias Tercia Marques e 
Margareth Menezes, e encontra-se publicado no livro O sertão de Oswaldo Lamartine 
de Faria: a biografia de uma obra, de Gustavo Sobral (Caravela Selo Cultural, 2018). 

[2] Disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acessado no decorrer 
do segundo semestre de 2018. 

 
Metodologia 

 
Pesquisa bibliográfica. 
 
Resultados e Discussões 
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OPERAÇÃO BIOGRÁFICA 

Desde as últimas décadas do século XX o gênero biográfico tem obtido ingresso na 
literatura acadêmica e na área da produção histórica. Em nossas leituras buscamos 
refletir sobre as contribuições que a escrita de uma vida particular podem trazer aos 
estudos em História. Tomamos como objeto de análise, sob a perspectiva dos debates 
ocorridos na área da Teoria e história da historiografia, a tese de doutoramento Areia 
sob os pés da alma: uma leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, 
defendida por Marize Lima de Castro, em 2015, pelo Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem, da UFRN. 

Analisamos a operação biográfica realizada por Castro (2015) tendo em consideração 
principalmente as questões referentes à relação biógrafa/biografado e a questão da 
relação entre o indivíduo e sociedade. 

Apesar de Marize L. de Castro ter escrito sua tese após a morte de Oswaldo Lamartine 
de Faria, biógrafa e biografado viveram o mesmo período e chegaram a ter contato 
direto, em 2002, quando Castro, enquanto jornalista, entrevistou o escritor na fazenda 
do mesmo. Além do sentimento de intimidade, da empatia imediata causada pelo 
contato presencial com Oswaldo Lamartine, Castro afirma a sensação de estar 
reconhecendo uma personagem interpretada pelo próprio escritor. A (re)afirmação 
dessa personagem é uma constante na tese. Para François Dosse, 

[...] a redação de uma biografia presta-se a toda sorte de desvios. Convém manter certa 
distância do sujeito que em geral lhe é simpático e que, por isso mesmo, o arrasta a 
uma adesão não apenas intelectual, mas não raro afetiva e passional. Existe, pois, uma 
"ilusão biográfica" de que é bom desconfiar (2009, p. 208). 

A biógrafa não realiza um distanciamento crítico em relação ao seu objeto de pesquisa, 
sua biografia tem o tom elogioso, induzindo o leitor a uma posição de reverência ao 
biografado. Areia sob os pés da alma consegue isolar Oswaldo Lamartine de Faria do 
contexto histórico em que vive. A personagem biografada recebe um relevo que o 
dissocia de um contexto social mais amplo e complexo. Suas escolhas e inclinações 
são observadas no restrito âmbito dos círculos de sociabilidades familiares e amistosas. 
A dimensão histórica não é devidamente explorada, somente é convocada de modo 
superficial, no início da tese, para situar a personagem de Oswaldo Lamartine em sua 
infância, como um impotente figurante à mercê de um revoltoso cenário político. 

Portanto, entendemos que, da perspectiva da Teoria e História da Historiografia sobre 
as questões e procedimentos teórico-metodológicos referentes à operação biográfica, 
se faz possível discutir e criticar diferentes pontos da construção da tese Areia sob os 
pés da alma: uma leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, considerando-
se o interesse em revelar uma dimensão histórica que contribua para a compreensão 

do passado, e da vida do escritor Oswaldo Lamartine de Faria. 

FICCIONALIZAÇÃO DA HISTÓRIA 

Discutir a questão do estilo na escrita da História nos remete à uma discussão que data 
do século XIX, quanto ao caráter científico ou artístico do fazer historiográfico, que 
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perpassa a História da Historiografia e está geralmente vinculada à duas outras 
questões relativas à objetividade e verdade da narrativa histórica. 

Para Peter Gay, “como escritor, [o historiador] sofre a pressão de se tornar estilista 
mantendo-se cientista; cabe-lhe proporcionar prazer sem comprometer a verdade. Seu 
estilo pode ser uma ferramenta convencional [...], pode constituir um objeto de 
satisfação, um veículo de conhecimento ou um instrumento de diagnóstico” (1990, p. 

18). 

Tal discussão não se dá sem considerar as aproximações e distanciamentos entre 
narrativa histórica e narrativa literária ao longo do processo de configuração do moderno 
conceito de história, e mesmo após, até os dias atuais. Neste ínterim, o historiador já 
chegou a inibir sua subjetividade e rejeitar adornos estilísticos na escrita da história, no 
intuito de melhor dissociar os tempos presente e passado, prevenir a contaminação do 
relato com possíveis preconceitos do historiador, e prestar maior objetividade ao relato 
do passado tal como foi. 

Atualmente, a história entende a qualidade ideográfica de sua cientificidade, buscando 
compreender a singularidade de cada evento. Para o filósofo Paul Ricoeur, “há tantos 
níveis de objetividade quanto comportamentos metódicos” (RICOEUR apud LORIGA, 
2012, p. 256). Ou seja, “a objetividade da história é uma aspiração” – a ambição 
veritativa da história –, “sempre incompleto, o conhecimento histórico fundamenta-se 
sobre a renúncia em coincidir com a realidade passada” (LORIGA, 2012, p. 256). 

É ainda baseado na noção de Pau Ricoeur sobre a ficcionalização da história, que 
realizamos uma análise do texto oswaldiano. A ficcionalização da história “trata-se 
efetivamente do papel do imaginário na perspectiva do passado tal como ele foi. Por 
outro lado, [...] a questão é justamente mostrar de que modo, único em seu gênero, o 
imaginário se incorpora à perspectiva do ter-sido, sem enfraquecer sua perspectiva 
‘realista’” (RICOEUR, 2016, p. 312). 

Oswaldo Lamartine de Faria corresponde a uma tradição de memorialistas que 
constituem importante repertório do regionalismo seridoense, uma historiografia 
marcada pelo conservadorismo e pelo esforço em construir uma identidade própria. 
Constam de 1945 as primeiras publicações de Oswaldo Lamartine de Faria através do 
periódico A República (Natal-RN), e 1948, quando passa a colaborar com o Diário de 
Pernambuco (Recife-PE). Nestes artigos que escreve sobre culturas rurais, pobreza e 
cangaço no NE, já se pode perceber alguns traços que caracterizarão o seu estilo: a 
temática sertaneja; a linguagem próxima da oralidade, a utilização de um vocabulário 
comum aos sertanejos nordestinos; a produção de presença; e o uso de memórias, 
cantigas, versos de cordel, e do adagiário popular como fontes; além da bibliografia 
sertanista tradicional e de estudos agrônomos que lhes são contemporâneos. Nos 
ensaios que passa a publicar em livros a partir de 1950, Oswaldo Lamartine também se 
utilizará de fontes oficiais, iconografia, e do registro etnográfico – além das já citadas 
anteriormente. 

Com seu estilo saudoso, atento às sensibilidades e por vezes poético de descrever o 
sertão como uma sociedade praticamente sem conflitos, Oswaldo Lamartine narra as 
transformações que, segundo ele, descaracteriza os sertões e o condena à iminente 
extinção pela adoção de técnicas e costumes modernos. Seu objetivo é, portanto, 
preservá-lo, o máximo possível, através do registro de seus rústicos modos de fazer e 
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de viver, do constante exercício do vocabulário e de suas memórias, do prestígio aos 
valores tradicionais de uma sociedade marcada pelo patriarcalismo. 

A partir da seleção de diversos exemplos retirados de diferentes ensaios, consideramos 
que o escritor recorre ao recurso da ficcionalização com diferentes motivações. De certa 
forma, esta é uma consequência natural à narrativa que pretende-se como 
representação do passado, um tempo não mais possível de se acessar na completa 
dimensão de sua materialidade, somente acessível através da interpretação de 
vestígios lacunares. Contudo, Oswaldo Lamartine recorre à ficcionalização de forma 
estratégica, tanto no sentido esteticamente pensado, ou seja, com o intuito de provocar 
e apreender o interesse do leitor para aquilo que narra, como busca também difundir os 
valores que advoga e pretende preservar. Sendo assim, entendemos que plausibilidade, 
estética e valores morais motivam a ficcionalização da história na narrativa oswaldiana. 

 
Conclusão 

 

No decorrer desta pesquisa, reconhecemos a importância do estudo biográfico para a 
análise historiográfica, posto que lugar temporal e social provocam significativas 
inferências na escrita da história. 

Tratando-se especificamente de Oswaldo Lamartine de Faria, nos foi possível perceber 
ainda uma intensa aproximação entre escrita de si e escrita da história. Seu estilo 
narrativo, saudoso, sensível, coloquial, “nordestinês”, exerce a função de uma prática 
discursiva interessada em preservar determinadas memórias e valores, além de tentar 
intervir no ritmo e/ou direção das transformações ocasionadas pelos processos de 
modernização do espaço sertanejo no Seridó potiguar, espaço onde sua genealogia 

deita raízes profundas. 
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TÍTULO: DESVENDANDO O SERTÃO DO QUINTURARÉ NA COLÔNIA 

PORTUGUESA: UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO 

DO ATUAL MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO NO SERIDÓ PARAIBANO 

Resumo 

Destaca uma revisão bibliográfica sobre a produção de obras que refletem os processos 
de territorialização da região do Seridó, com enfoque principal em sua atual porção 
oriental, correspondente ao território paraibano. Nesse sentido, a análise e reflexão 
proposta segue os passos teóricos-metodológicos do historiador francês Michel de 
Certeau. Um dos esforços principais para tal estudo é sobretudo acompanhar as 
discussões feitas no âmbito dos processos de territorialização do Seridó, que têm sido 
palco de abordagens por docentes e discentes do CERES/UFRN nos últimos anos. 
Acrescentado a isso, conta-se também o interesse da autora em visibilizar o processo 
histórico da formação territorial de sua cidade natal, Frei Martinho-PB, cujo a gênese 
estava atrelada à antiga Freguesia de Santa Ana do Seridó, percepção vinculada ao 
projeto de pesquisa Estudo do processo de territorialização das Freguesias do Seridó e 
Acari (sertão do Rio Grande do Norte, séculos XVIII-XIX). O resultado da coleta e leitura 
bibliográfica foi o seguinte: obras de autoria de eruditos e acadêmicos de outras 
formações congêneres como Olavo de Medeiros Filho, Fabiana de Fátima Medeiros 
Agra, Aureliano Martins de Oliveira e Cloacir Gomes Dantas; e autores acadêmicos de 
História e Geografia como Muirakytan Kennedy de Macêdo, Ione Rodrigues Diniz de 
Morais e Helder Alexandre Medeiros de Macedo. 
 
Palavras-chave: Frei Martinho-PB. Seridó. Territorialização. 

TITLE: UNDERSTANDING THE QUINTURARÉ SERTÃO IN PORTUGUESE 

COLONIAL: A STUDY ON THE TERRITORIALIZATION PROCESSES OF THE 

CURRENT MARTINHO CURRENT COUNTRY SERIDÓ 

Abstract 

 

It highlights a literature review on the production of works that reflect the processes of 
territorialization of the Seridó region, focusing mainly on its current eastern portion, 
corresponding to the Paraiban territory. In this sense, the analysis and reflection 
proposed follows the theoretical-methodological steps of the French historian Michel de 
Certeau. One of the main efforts for such a study is above all to follow the discussions 
made in the context of the Seridó territorialization processes, which have been the scene 
of approaches by CERES / UFRN teachers and students in recent years. In addition, the 
author's interest in making visible the historical process of the territorial formation of her 
hometown, Frei Martinho-PB, whose genesis was linked to the former Parish of Santa 
Ana do Seridó, a perception linked to the research project. Study of the process of 
territorialization of the Parishes of Seridó and Acari (backwoods of Rio Grande do Norte, 
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18th-19th centuries). The result of the bibliographic collection and reading was as 
follows: works by scholars and scholars from other similar backgrounds, such as Olavo 
de Medeiros Filho, Fabiana de Fatima Medeiros Agra, Aureliano Martins de Oliveira and 
Cloacir Gomes Dantas; and academic authors of History and Geography such as 
Muirakytan Kennedy de Macêdo, Ione Rodrigues Diniz de Morais and Helder Alexandre 
Medeiros de Macedo. 

 
 
Keywords: Frei Martinho-PB. Seridó. Territorialization. 

Introdução 

A cidade que atualmente denomina-se Frei Martinho fica localizado no Estado da 
Paraíba, na Mesorregião do Planalto da Borborema e Microrregião Seridó Oriental 
Paraibano. Limita-se com os seguintes municípios: Currais Novos/RN ao norte, ao leste 
com Picuí/PB e a sul/oeste com Carnaúba dos Dantas/RN. Anterior à década de 60 do 
século XX, a cidade havia sido distrito da cidade de Picuí, sendo elevada à categoria de 
municipalidade pela lei Estadual n° 2.690 de 26 de dezembro de 1961. Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Frei Martinho conta com uma 
população estimada em 2990 habitantes[1] e é estritamente marcada por um clima 
semiárido e com vegetação da Caatinga, comum da região. 
 

No que tange a sua história, Frei Martinho guarda em si, como bem observou o autor 
Aureliano Martins (2018), retalhos que sobrevoam o tempo e que precisam ser 
(re)construídos. Por esse motivo, observa-se a importância desse trabalho, pois 
contribui diretamente — e indiretamente — para os estudos sobre o Seridó e também 
sobre o(s) Sertão(ões). É urgente que se desvende os aspectos dessa(s) história(s), 
pois o que há sobre ela(s), em termos bibliográficos, limita-se a três livros: Retalhos da 
História de Frei Martinho (2018) e Trajetória de Vida (2014) do freimartinhense Aureliano 
Martins; Infindas Memórias (2017) do autor e também freimartinhense Cloacir Dantas. 

 

Para além dessas três obras que trazem consigo uma áurea memorialista e saudosista, 
existe também o conjunto das poucas remissões feitas por Olavo de Medeiros Filho no 
livro Cronologia Seridoense (2002), onde o mesmo traz um compilado de informações 
acerca do Seridó no que diz respeito às concessões de terras, economia, vida religiosa 
e social entre os séculos XVII e XVIII. A obra de Medeiros Filho se torna crucial para a 
compreensão do que hoje se sabe no sentido territorial do município, pois é a partir das 
distribuições de terras feitas no período colonial na região denominada Quinturaré que 
se tem os primeiros indícios históricos, espaciais e sobretudo hidrográficos sobre o atual 

território freimartinhense. 

 

Entre as concessões de terras descritas por Olavo de Medeiros Filho sobre o Quinturaré, 
que aparecem nas fontes como Quindureré ou Quimtorere[2], diz a respeito das terras 
que circundavam o rio que levava o(s) nome(s) acima. Tal rio corresponde ao que 
atualmente se conhece por rio Picuí/PB. A ribeira do Quinturaré, portanto, corresponde 
as terras que se estendem hoje por Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, Cuité e Currais 
Novos. 
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Em Cronologia Seridoense, foram encontradas um total de oito sesmarias na ribeira do 
Quinturaré, em que parte delas corresponde ao atual município de Frei Martinho, 
segundo Medeiros Filho. Tais sesmarias levantam muitos questionamentos que 
merecem ser avaliados e investigados posteriormente. O sertão do Quinturaré se mostra 
vasto e corta um território que notoriamente se mostra inóspito no que tange aos estudos 
territoriais e até genealógicos. É nesse sentido que o o projeto de pesquisa intitulado 
“Processo de territorialização da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó 
(séculos XVIII-XIX)”, coordenado pelo professor Helder Macedo, que foi aprovado no 
Edital 01/2018 de Bolsas de Iniciação Científicas da UFRN se tornou crucial para esses 
primeiros apontamentos no que tange aos processos de formação socioterritorial dos 
Sertões do Seridó coloniais. Para além disso, se pôde também buscar reflexões sobre 
esses espaços e dar visibilidade justamente a esses vazios historiográficos no que 
tange, especificamente, ao atual território de Frei Martinho/PB. 

 

[1] Os dados citados fazem parte do senso obtido em 2018. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/frei-martinho/panorama. 

[2] Tais topônimos são analisados pelo autor e professor Helder Alexandre Medeiros de 
Macedo em seu artigo intitulado Percepções dos Colonos a Respeito da Natureza no 
Sertão da Capitania do Rio Grande (2007). 

 

 

Metodologia 

 

Para realizar os primeiros auspícios de tal investigação, utilizou-se das ideias teóricas 
compartilhadas pelo autor e historiador francês Michel de Certeau (1982) onde o mesmo 
discute a respeito do fazer história levando em consideração sobretudo o lugar social 
do historiador. É interessante salientar que sendo o trabalho um movimento de 
desvendar os processos territoriais que importam ao município de Frei Martinho por 
meio do que foi produzido sobre o mesmo, Certeau valida a experiência levando em 
consideração a forma de elaboração e do interesse em visibilizar tais estudos. Segundo 
Certeau, o lugar social do historiador está sempre atrelado com o desejo subjetivo, seja 

ele cultural, político, social ou econômico. (CERTEAU, 1982) 

 

Além de Certeau, foi utilizado, como foi referido, autores que se embrenham em estudar 
os sertões e suas caraterísticas, além do Seridó como espaço geograficamente 
resistente tanto no sentido social quanto no que diz respeito à natureza singular. Olavo 
de Medeiros Filho (1934-2005) é tido como referência em tais estudos, sobretudo no 
que tange às pesquisas genealógicas da região; Muirakytan Kennedy de Macedo (1964-
) professor e autor de diversos livros na órbita da família, dos espaços, patrimônio, 
regionalismo, corpo e cultura material; Ione Rodrigues Diniz Morais professora do Curso 
de Geografia no CCHLA/UFRN que se interessa nos estudos acerca da geografia 
urbana e regional, sobretudo ao que tange o Seridó; Helder Alexandre de Medeiros 
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Macedo também professor, historiador e pesquisador das áreas citadas acima, sendo 
um referência nos estudos históricos e genealógicos do Seridó. 

 

Já os autores que vão além das áreas históricas e geográficas são: Fabiana de Fátima 
Medeiros Agra que é jornalista e advogada; Aureliano Martins de Oliveira também 
advogado e Cloacir Dantas professor da rede básica no município de Currais Novos/RN. 
O que há de comum em tais escritores é o forte interesse em transformar a história local 
em livro. Fabiana Agra em seu livro “Picuí do Seridó: dos primórdios até 1930” (2010) 
traz informações relevantes aos estudos da Ribeira do Quinturaré e, sobretudo, de Frei 
Martinho; Aureliano Martins escreveu “Retalhos da História de Frei Martinho” (2018) e 
“Trajetória de Vida” (2014) e Cloacir Dantas em “Infindas Memórias” (2017). Os últimos 
três livros trazem consigo uma perspectiva memorialista da cidade, assim como as 
experiências dos autores construídas em solo freimartinhense. 

 

Nesse trabalho foi também relevante as buscas feitas no Google Acadêmico [3] por 
artigos e livros referente ao assunto, além dos livros físicos que foram possíveis através 
da Biblioteca Setorial Profª Maria Lúcia da Costa Bezerra, localizada no CERES/UFRN. 

 

[3] Disponível em: https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR&as_sdt=0,5 

 
Resultados e Discussões 

 

Os primeiros levantamentos bibliográficos acerca da formação do atual município de 
Frei Martinho puderam galgar de reflexões importantes feitas por estudos de autores 
acadêmicos das áreas de História e Geografia como Macêdo (2012), Morais (2005), 
Macedo (2007), mas também de escritores de outras áreas afins que se embrenharam 
nos assuntos como Medeiros Filho (2002), Agra (2010), Oliveira (2018) e Dantas (2017). 

 

O que facilita a continuação de tais estudos sem dúvida é a atuação dos discentes e 
docentes do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN). Existe um interesse 
maciço — entre diversas áreas do conhecimento — por justamente desvendar a 
existência e a pluralidade dos sertões que povoa para além dos espaços físicos, mas 
também a alma daqueles que humanizam sobretudo os atuais chãos seridoenses. 
Acredita-se que, com a existência do Mestrado em História dos Sertões os estudos 
também possam ganhar mais solidez no que diz respeito tanto aos processos de 
territorialização como a outras áreas importantes para a compreensão dessa história. 

 

A atuação desses pesquisadores nos estudos sobre os sertões e sobre o Seridó 
demonstram sensibilidade e empatia, pois grande parte destes faz parte da região e 
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sem dúvidas mantém uma gratidão e uma perseverança latente frente ao que já foi 
produzido. Como Ione Morais bem enfatizou: “Sendo o espaço uma construção social, 
o seu entendimento presume a compreensão da sociedade que o constrói. ” (2005, p. 
54). A análise feita por Morais em seu livro “Seridó norte-rio-grandense: uma geografia 
da resistência” demonstra que os estudos sobre os processos territoriais que tem sua 
gênese no período colonial necessitam e muito dos aportes teóricos e metodológicos de 

áreas para além da História. 

 

Evidência disso são as produções de historiadores como Muirakytan Macêdo e Helder 
Macedo no tange aos espaços seridoenses. Ambos os autores sustentam a premissa 
sobre o Seridó ser um espaço único dentro do Rio Grande ‘do Norte’ — e no caso do 
período colonial, partes da Paraíba — e por isso resistente desde a sua fauna e flora 
até os seus percalços econômicos e sociais. 

 

No que tange ao que foi escrito sobre a existência de Frei Martinho, nota-se um certo 
vazio bibliográfico que certamente requer uma abertura de horizontes. Os livros dos 
autores Cloacir Gomes e Aureliano Martins trazem consigo a sensibilidade e o olhar 
maternal sobre suas experiências e vivências partilhadas no torrão freimartinhense. Já 
o livro da autora Fabiana Agra retrata a historicidade do Picuhy de onde outrora Frei 
Martinho havia sido distrito. Assim como Olavo de Medeiros Filho, ambos trazem 
apontamentos que são cruciais para os estudos sobre o sertão do Quinturaré. 

 

A história de Frei Martinho se encontra fragmentada por informações soltas, além de se 
mostrar recente, a partir do século XX. Porém, entre as sesmarias datadas no século 
XVII e XVIII na ribeira do Quinturaré que compreende em parte o município e o século 
XX existe uma lacuna que fere sobretudo a historicidade das famílias e a identidade do 

povo freimartinhense. 

 

O livro “Retalhos da História de Frei Martinho” (2018) se compromete em trazer 
informações relevantes, pois traz um pequeno compilado acerca da história local mais 
recente, como por exemplo os detalhes documentais sobre uma escritura de doação 
datada em 1939 da declaração de terras prescrita pelo tabelião Abdias dos Santos 
Andrade proveniente do senhor Janúncio Pereira da Silva e sua esposa Mariana 
Angélica da Conceição, ambos conhecidos como sendo os primeiros moradores de Frei 
Martinho. Aureliano Martins transcreveu em seu livro a escritura que se encontra no 
cartório de Ofício de Picuí/PB. (MARTINS, 2018) 

 

Além dessa escritura, o mesmo autor também buscou no referido cartório mais dois 
documentos em que constam a mudança de nome da cidade (de Caboré para Frei 
Martinho) e um registro de imóveis (doação de terras feitos por Janúncio Pereira da 
Silva e sua companheira Mariana Angélica da Conceição). Ambos datam do mesmo 
ano: 1940. (MARTINS, 2018) 
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O senhor Janúncio Pereira da Silva, conhecido como sendo o fundador da cidade, era 
visto na época em que chegou naquele espaço (início do século XX) como sendo uma 
espécie de “conselheiro, delegado, juiz de todas as causas” (MARTINS, 2018, p. 21), e 
fomentou além de feiras semanais a idealização da capela de Nossa Senhora da Guia 
em 1919. 

 
Conclusão 

 

Os primeiros apontamentos acerca do Sertão do Quinturaré afirmam além de tudo uma 
pluralidade de possibilidades que necessitam de um olhar historiográfico e processual. 
No que tange ao atual município de Frei Martinho, as sesmarias pesquisadas por Olavo 
de Medeiros Filho sinalizam que é de suma importância um estudo mais detalhado, que 
comece através de uma revisão bibliográfica e termine nas imersões documentais 
disponíveis, sobretudo, nas fontes sesmariais. 

 

Até mesmo o vazio no que tange história de Frei Martinho aponta também uma 
problemática, visto que atinge diretamente à construção da identidade e do espaço 
referido. Deve ser por isso que existe uma certa desvalorização (à exceção de poucos 
como os autores Aureliano Martins e Cloacir Dantas que de forma pulsante almejam 
visibilizar Frei Martinho) no que diz respeito à historicidade e até aos espaços históricos 
da cidade. 

 

Nesse sentido, o leque de possibilidades torna-se aberto às novas interpretações que 
sem dúvidas se devem iniciar através dos estudos sobre os processos territoriais que 
construíram aquilo que se conhece por Frei Martinho, cidade paraibana e seridoense, 
que é margeada pela ribeira do sertão do Quinturaré e guarda consigo a emergência de 
ser desvendada das intempéries do tempo, espaço e história. 
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TÍTULO: Conhecendo os recursos naturais da Caatinga 

Resumo 

 

Verifica-se uma elevada demanda para a elaboração de produtos que abordem de forma 
clara e objetiva as características e os importantes aspectos socioambientais da 
Caatinga, através de uma sólida intervenção didático-pedagógica no sentido de auxiliar 
e contribuir com os/as docentes. Assim, o presente trabalho teve como objetivo elaborar 
a catalogação descritiva dos principais recursos naturais da Caatinga na Região do 
Seridó/RN. A área territorial analisada no presente trabalho compreende a microrregião 
do Seridó, localizada ao sul da mesorregião Central do estado do Rio Grande do Norte. 
Foram feitas buscas em periódicos e livros que trouxessem informações acerca dos 
recursos naturais, bem como uma caracterização dos aspectos naturais e 
socioeconômicos presentes na referida região. Dessa forma, foram elencados na 
cartilha dados das espécies ocorrentes de sua fauna e flora, características climáticas, 
hidrográficas e geológicas, para que assim, relacioná-las com os recursos naturais 
derivados das mesmas. Por seguinte, viu-se que estes recursos mostraram-se vastos 
para a região do Seridó. Assim, o material didático-pedagógico derivado deste relatório 
traz importantes informações que habitualmente não são passadas em sala, 
preenchendo lacunas do conhecimento, de cunho socioambiental que visa o 
desenvolvimento sustentável, não só dos recursos advindos da Região Seridó, mas da 

Caatinga como um todo. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga, Recursos Naturais, Desenvolvimento Sustentável, Região 

Seri 

TITLE: Knowing Caatinga's Natural Resources 

Abstract 

 

There is a high demand for the elaboration of products that clearly and objectively 
address the characteristics and the important social and environmental aspects of 
Caatinga, through a solid didactic-pedagogical intervention in order to help and 
contribute with the teachers. Thus, the present work aimed to elaborate the descriptive 
cataloging of the main natural resources of Caatinga in the Seridó Region / RN. The 
territorial area analyzed in the present work comprises the Seridó microregion, located 
south of the Central mesoregion of the state of Rio Grande do Norte. Searches were 
made in journals and books that brought information about natural resources, as well as 
a characterization of the natural and socioeconomic aspects present in that region. Thus, 
we listed in the booklet data of the species that occur in their fauna and flora, climatic, 
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hydrographic and geological characteristics, so as to relate them with the natural 
resources derived from them. As a result, these resources were found to be vast for the 
Seridó region. Thus, the didactic-pedagogical material derived from this report brings 
important information that is not usually passed in class, filling knowledge gaps, of social 
and environmental nature that aims the sustainable development, not only of the 
resources coming from the Seridó Region, but from Caatinga as a whole. 

 
 
Keywords: Caatinga, Natural Resources, Sustainable Development, Seridó Region 

Introdução 

Em termos territoriais, a Caatinga é o principal domínio fitogeográfico da Região 
Nordeste do Brasil, ocupando aproximadamente 912.000 km2 (ALBUQUERQUE et al., 
2012; QUEIROZ et al., 2017; SILVA et al., 2017). Simultaneamente, delimita-se quase 
de que forma completa à mesma, exceto pela ocorrência de uma faixa existente também 
ao norte de Minas Gerais na Região Sudeste do país (ALVES; ARAÚJO; 
NASCIMENTO, 2009). 

Devido a este domínio conter um acentuado percentual de habitação humana (SILVA; 
BARBOSA, 2017), isto somou-se até como agente modelador da paisagem, da qual 
aponta maiores impactos justamente em sua fitofisionomia pela extração de seus 
recursos naturais. Dito isto, Freire et al. (2018) ressalta que 80% de sua vegetação já 
foi alterada, dando lugar a grupos ecológicos que representam diferentes estágios de 
sucessão ecológica. Porém, mesmo evidenciando a gravidade dessas questões, 
verifica-se que a abordagem do tema caatinga, enquanto seu status de conservação, 
em salas de aula do ensino médio de muitas escolas deixa a desejar, visto que os 
conhecimentos que os professores apresentam são, de certa forma, limitados, 

demonstrando que nem todos detêm o conhecimento amplo acerca do assunto. 

Por vezes, a falta de recursos oferecidos pela escola também contribui para a baixa 
difusão do conhecimento sobre a Caatinga, fazendo com que o ensino da temática não 
seja tão adequado quanto deveria ser. Esta realidade é ainda agravada pelo crescente 
processo de desertificação, assim como a necessidade de se entender o fenômeno 
cíclico das secas e da convivência com o semiárido. 

Este cenário é sumariamente preocupante tendo em vista o importante papel do 
professor como facilitador e articulador de que o aluno possa relacionar os conceitos 
apresentados nos livros com a realidade na qual estão inseridos. Portanto, verifica-se 
uma elevada demanda para a elaboração de produtos que abordem de forma clara e 
objetiva as características e os importantes aspectos socioambientais da Caatinga, 
através de uma sólida intervenção didático-pedagógica no sentido de auxiliar e contribuir 
com os/as docentes. Assim, é de suma importância a realização de ações que visem 
sensibilizar e promover uma melhor aprendizagem sobre as características 
socioambientais dos recursos naturais da Caatinga encontrados na Região do 
Seridó/RN, sistematizando as suas principais informações e características 
socioambientais. 

Assim, o objetivo do referido projeto, baseou-se em realizar a catalogação descritiva dos 
principais recursos naturais da Caatinga na Região do Seridó/RN com potencial para 
uso em atividades educativas formais e informais. 
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Metodologia 

 

A área territorial analisada no presente trabalho compreende a microrregião do Seridó, 
localizada ao sul da mesorregião Central do estado do Rio Grande do Norte. Esta inclui 
os municípios de Caicó, São Fernando, São João do Sabugi, Ipueira, Timbaúba dos 
Batistas e Jardim de Piranhas, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Ouro 
Branco, Santana do Seridó, Equador, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Acari e Currais 
Novos. 

Inserida no domínio do semiárido, composta completamente por vegetação de 
Caatinga, esta região está sob o embasamento cristalino do pré-cambriano que, 
geomorfologicamente, apresenta uma superfície relativamente aplainada onde os 
processos de natureza denudacional expressam maior influência que os agradacionais, 
chamada de depressão sertaneja (MAIA; BEZERRA, 2014). Porém, há ainda a 
ocorrência de maciços advindos de intrusões graníticas. Sendo que, em linhas gerais, 
os solos mais abundantes nas referidas unidades geomorfológicas são, neossolos 
litólicos e luvissolos crômicos (DINIZ; OLIVEIRA, 2015). 

Procedimentos Técnicos e Instrumentais 

Este trabalho compromete-se com a elaboração de um material educativo-informacional 
básico e que possa ser facilmente pelos docentes. Neste sentido, foram feitas buscas 
em periódicos e livros que trouxessem informações acerca dos recursos naturais 
presentes na referida região, além de idas a campo para obtenção de fotos e 
informações complementares. 

Dessa forma, elaborou-se uma cartilha da qual apresentará conteúdos associados aos 
seguintes temas: 1) Geografia da Região do Seridó; 2) Principais aspectos 
bioecológicos da fauna e flora da Caatinga encontrada na Região do Seridó; 3) 
Principais características dos recursos hídricos da região (reservatórios e rios); 4) 
Principais características do clima semiárido e do fenômeno das secas; 5) Aspectos 
socioculturais dos usos dos recursos naturais da Caatinga na região (uso medicinal, 
místico, espécies emblemáticas, atividades econômicas). 

 
Resultados e Discussões 

 

Em linhas gerais, a vegetação do Bioma Caatinga tem características de adaptação às 
condições impostas pelo seu clima semiárido no que se refere a má distribuição de 
chuvas durante o ano, elevadas temperaturas, dentre outros fatores. Uma delas é a 
caducifólia, que é a perda de suas folhas durante os meses com baixa precipitação ou 
a transformação de folhas em espinhos, as chamadas características “xerófilas”. Por 
estes fatores também, a Caatinga tem uma vegetação herbácea constituída durante nos 
meses mais chuvosos, repetindo-se anualmente. 

Por sua vez, a vegetação da Região do Seridó expressa as características oriundas do 
sertão do semiárido, sendo composta por espécies do Domínio das Caatingas, 
predominando um extrato com poucas árvores devido ao fato da área possuir histórico 
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de exploração (COSTA et al., 2009). Assim, atualmente é comum encontrar espécies 
menos exigentes e com o porte reduzido, como por exemplo: Poincianella pyramidalis 
(Tul.) L.P.Queiroz/Leguminosae (catingueira), Aspidosperma pyrifolium 
Mart./Apocynaceae (pereiro), Croton sonderianus Muell. Arg./Euphorbiaceae 
(marmeleiro) e Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. /Leguminosae (jurema preta). 

Dessa forma, as áreas mais aplainadas dispõem de um uso e ocupação da terra mais 
intensos. No entanto, os maciços, por apresentarem majoritariamente relevos 
declivosos permite-se o maior desenvolvimento de espécies arbóreas onde, de acordo 
com Neto & Silva (2012), há um número expressivo de espécies de suma importância 
para a conservação desse domínio fitogeográfico. São algumas delas: Anadenanthera 
colubrina Fabaceae/Mimosoideae (angico), Myracrodruon urundeuva Anacardiaceae 
(aroeira), Pseudobombax marginatum Bombacaceae (embiratanha), Handroanthus 
impetiginosus Bignoniaceae (pau d’arco) e Amburana cearensis 
Fabaceae/Papilionoideae (cumaru). 

Por seguinte, no que se refere à fauna, há uma ampla diversidade habitando esta região, 
tendo muitos exemplos de répteis como o Tupinambis merianae./Teiídae (Tejo) e a Boa 
constrictor Forcart./ Boidae) Jiboia; uma série de mamíferos de pequeno porte, incluindo 
duas espécies de tatu [Dasypus novemcinctus L./Dasypodidae (Tatu verdadeiro) e 
Euphractus sexcinctus Linnaeus./Dasypodidae (Tatu peba)], roedores [Kerodon 
rupestris /Caviidae (Mocó) e Cavia spp /Caviidae (Preá), uma espécie de tamanduá 
[Tamandua tetradactyla L./Myrmecophagidae (Tamanduá-mirim)], uma raposa 
[Cerdocyon thous Linnaeus./Canidae], dentre muitos outros. 

Principais características do clima semiárido e do fenômeno das secas 

As Caatingas semiáridas, comparadas a outras formações brasileiras, apresentam 
muitas características extremas, dentre os parâmetros meteorológicos: a mais alta 
radiação solar, baixa nebulosidade, a mais alta temperatura média anual, as mais baixas 
taxas de umidade relativa, evapotranspiração potencial mais elevada, e, sobretudo, 
precipitações mais baixas e irregulares, limitadas, na maior parte da área, a um período 
muito curto no ano (REIS, 1976). 

O clima semiárido no interior da região Nordeste apresenta, em média, precipitação 
acumulada inferior a 600 mm ano. Em sua porção setentrional, área que abrange a 
maior parte do semiárido, bem como a Região do Seridó, o período chuvoso ocorre 
entre os meses de fevereiro a maio. Este setor se destaca em virtude de nele ocorrerem 
as maiores secas e a estação seca ocorre, na maior parte da região, entre os meses de 

agosto e outubro (MARENGO, 2006). 

No tocante aos aspectos climatológicos para a Região do Seridó, de acordo com os 
dados levantados na estação meteorológica da cidade de Caicó, foram encontrados 
valores típicos para o sertão do semiárido, podendo ser citadas as altas temperaturas, 
sendo sua média anual de 28,3°; e baixa pluviosidade, com média anual de 629 mm, da 
qual concentram-se em maiores volumes entre os meses de janeiro até maio, 
corroborando com o que foi visto no geral. 

Em relação aos fenômenos catastróficos, são muito frequentes, tais como secas e 
cheias, que, sem dúvida alguma, têm modelado a vida animal e vegetal particular das 
Caatingas. Contudo, é a ausência completa de chuvas em alguns anos que 
caracterizam a região, mais do que a ocorrência local rara de um nível triplo ou duplo 
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de precipitação. Posto isso, vale frisar que a Região do Seridó passa por uma de suas 
secas mais rigorosas, contabilizando 8 anos com chuvas a baixo da média até o 

presente momento (desde o ano de 2011 até 2019). 

No semiárido nordestino essa variabilidade climática, em particular as relacionadas à 
seca, sempre é sinônimo de agruras para as populações rurais do interior da região e 
tem sido objeto de preocupação da sociedade e de setores do governo, ao longo dos 
anos. A prova dessa preocupação é a construção dos primeiros reservatórios hídricos 
no semiárido nordestino, que datam do final do século XIX, durante o período imperial. 

Principais características dos recursos hídricos da região (reservatórios e rios) 

Na Região Seridó os rios são, na maioria, intermitentes e condicionados ao período 
chuvoso, quando realmente se tornam rios superficiais, ao passo que no período seco 
parecem se extinguir e na realidade estão submersos nas aluviões dos vales, ou 
baixadas, compondo o lençol freático já com pouca reserva de água. 

Assim, conforme os corpos hídricos não supriam as necessidades das populações 
durante todo o ano, fez-se necessário a construção de barramentos (barragens e 
açudes) para impedir o total escoamento da água superficial. Estes reservatórios 
prestam às populações humanas não só o recurso natural do abastecimento de água, 
mas também garantem o sustento de famílias com muitas outras atividades. 

Assim como nos terraços dos rios, os leitos dos açudes e barragens dão lugar à 
plantação de culturas irrigáveis em função da disponibilidade de solos férteis não 
encontrados abundantemente em outras áreas. Além disso, a pesca é outra atividade 
econômica de suma importância e dependente destes reservatórios, por não sessarem 

durante os meses menos chuvosos. 

No entanto, devido a anomalias climáticas, como é o caso do El Niño, mesmo a Região 
do Seridó dispondo de muitos reservatórios, houve principalmente nos últimos anos uma 
perda vertiginosa do volume de água que normalmente é suficiente para encarregar-se 
de suprir as populações. Nesse momento o abastecimento passa a ser por meio de 
poços artesanais dando lugar às águas subterrâneas. 

Usos dos recursos naturais da Caatinga 

Contextualizando com a geografia, da qual não apresenta seus estudos de maneira 
isolada, uma vez que sua fundamentação teórica busca apresentar as relações 
existentes no espaço (MCKNIGHT; HESS, 2000), vale frisar que foram utilizados 
trabalhos de outras áreas do conhecimento. No caso, principalmente da etnobotânica e 
etnozoologia, por abordarem tão bem a temática voltada aos recursos naturais. Fato 
esse explícito quando entendemos que a própria sobrevivência do homem está ligada 
ao meio físico, assim, consequentemente, a natureza e o homem tornam-se inter-
relacionados e interdependentes (CHRISTOPHERSON, 1997). Assim, cabe como 
ferramenta de ensino elucidar o aluno sobre a importância da “etno” para o 
entendimento do espaço em que ele vive, trazendo a tona o sentido de conservar e, 
respectivamente, o sentido que isso acarreta. 

Outro aspecto que o presente trabalho traz é a noção do recurso natural enquanto 
constituído a partir de distintas questões culturais, tomados como elementos de 
referência pelas populações que, neste caso, em sua maioria, rurais tendo sido 
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constituídos a partir do passar de geração a geração o costume de utilizar a natureza 
conotando um sentido cultural. Neste sentido e sob esta perspectiva, a educação 

ambiental passa a figurar como um vetor de sensibilização quanto à Caatinga. 

Como resultados, foram levantados os usos de recursos naturais advindos da vegetação 
e da fauna, tendo como principal base os trabalhos etnobotânicos e etnozoológicos 
elaborados no município de Caicó (ROQUE, 2009) e Serra Negra do Norte na Estação 

Ecológica do Seridó (SILVA, 2009). 

Assim, identificou-se que o maior número de exemplos de espécies potenciais foi dado 
para o tratamento da gripe, sendo elas: Acanthospermum hispidum DC (amor de nego), 
Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm. (cumaru), Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan (angico), Poincianela pyramidalis Tul. (catingueira), Chenopodium ambrosioides 
L, Cleome spinosa Jacq. (mussambê), Croton sonderianus Baill. (marmeleiro), 
Gomphrena demissa Mart, Heliotropium elongatum Willd (crista de galo), Hybanthus 
calceolaria (L.) Oken. (ipeca branca), Hyptis suaveolens (L.) Poit. (alfazema brava), 
Melocactus bahiensis (Britton & Rose) Luetzelb. (coroa de frade), Mimosa tenuiflora 
(Willd.) Poir (jurema preta), Myroxylon peruiferum L (cabreúva), Scoparia dulcis L. 
(vassourinha), Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby (fedegoso), Turnera subulata 
Sm. (xanana), Vitex gardneriana Schauer (jaramataia) e Ziziphus joazeiro Mart 

(juazeiro). 

Roque (2009) também listou que Ximenia americana L. (ameixa do mato), jurema preta, 
fedegoso e Myracrodruon urundeuva Fr. Allem. (aroeira) são utilizadas como anti-
inflamatórios. Para as verminoses, o mesmo autor listou as espécies Operculina 
macrocarpa (Linn) Urb. (batata de purga) e jaramataia como vermífugas; Luffa 
operculata (L.) Cogn (buchinha) e jucá para o tratamento de sinusite; Cnidoscolus urens 
(L.) Arthur. (urtiga) e Cnidoscolus quercifolius Pohl. (faveleira) para dor de dente. 

No trabalho desenvolvido por Silva (2009) no município de Serra Negra do Norte/RN na 
Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), a urtiga e a faveleira aparecem com usos 
adicionais, sendo a urtiga utilizada para tratamento da próstata, reumatismo, gripe e 
picada de cobra, enquanto que a faveleira foi listada de uso contra câncer, dor de dente 
e cicatrizante. Por sua vez, para o tratamento de picada de cobra, estes autores 

identificaram ambos o uso das folhas da Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (pião bravo). 

Roque (2009) identificou também o uso de Phyllanthus niruri L. (quebra pedra) e jucá 
contra doenças nos rins, corroborando com Silva (2009), a qual em seu trabalho, 
também listou para o jucá o potencial para tratamento de inflamações. Houve ainda 
listagem de espécies com potencial para atuarem como calmante, a exemplo do 
maracujá do mato em Roque (2009) e Lippi alba Mill.(erva cidreira) em Silva (2009). 

Destaca-se também as plantas suculentas Cereus jamacaru DC. (cardeiro), 
Pilosocereus gounellei A. Weber ex K. Schum. (xique-xique), que no período de 
estiagem quando há poucas ervas nos solos da Caatinga, são queimadas para a total 
remoção de seus espinhos, assim, garantindo o sustento dos rebanhos até que se 
estabeleça novamente um estrato herbáceo no período chuvoso. 

Dando continuidade, Outros usos da vegetação da caatinga (se não o mais 
disseminado) que podem ser levados em conta baseia-se na tradição da utilização de 
lenha e carvão como forma de energia, da qual acompanhou o crescimento da 
população regional desde muitos anos atrás (GARIGLIO et al., 2010). Nesse caso, estes 
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recursos naturais fazem conecção com outras atividades econômicas advindas da 
extração de recursos não biológicos, como é justamente seu uso como energia e objetos 

para mineração, atividades ceramistas, dentre outras. 

Recursos naturais abióticos (Geoturismo e Mineração) 

Os processos geológicos ocorrentes durante longos períodos, onde hoje constitui-se a 
Região do Seridó, permitiu a formação de diferentes rochas e minerais. Sabe-se que 
algumas rochas e minerais específicos dispõem de valor diferenciado, dependendo do 
quão sejam raros ou de sua eficácia para a fabricação de determinados produtos. Logo, 
a Região do Seridó ostenta importantes recursos nesses aspectos. O que, prontamente, 
promove o geoturismo. 

O geoturismo é uma nova atividade do turismo caracterizado por ter a geodiversidade e 
o patrimônio geológico como principal atrativo, e que, por meio de ações de 
interpretação ambiental busca a compreensão dos fenômenos geológico-
geomorfológicos atuantes no local visitado, assim como promover as Ciências da Terra 

e o desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas. 

Assim, como patrimônio geológico e/ou natural da Região do Seridó, dar-se o exemplo 
da Mina Brejuí, localizada no município de Currais Novos/RN. na mineradora em 
questão é feito a extração de Sheelita, um tungstato de cálcio, do qual constitui uma 
fonte de tungstênio que, por ser um mineral de alta densidade, com ponto de fusão 
extremamente alto e de boa condutividade elétrica, é utilizado para a fabricação de 
inúmeros objetos. Pode-se dar como exemplos desde pontas de canetas esferográficas 
até armamentos. 

Nesta área o geoturismo desenvolve-se por meio de atrativos que compõem o Parque 
Temático Mina Brejuí, criado em 2000 e que até 2009 já tinha recebido mais de 26 mil 
visitantes, entre turistas e estudantes do Brasil e exterior. com destaque para: I) os 
Túneis e as Galerias [passeio por cerca de 300 metros de túneis e galerias devidamente 
adaptados à visitação turística, onde o visitante conhece as rochas da região, podendo 
visualizar a scheelita com o auxílio do mineralight (equipamento usado no estudo da 
fluorescência dos minerais)], as chaminés (por onde passava o minério de um nível para 
outro da mina) e as colunas de sustentação da mina; II) Memorial Tomaz Salustino 
(museu que conta a história do fundador da mina); III) Museu Mineral Mário Porto (local 
com inúmeros exemplos de minerais e rochas); IV) Mirante das Dunas (dunas formadas 
pelo acúmulo de rejeito da mina); V) Igreja de Santa Tereza (construída na vila dos 
operários da mina); e VI) Gruta de Santa Bárbara (construída em homenagem a santa). 

Ao trazer questões como essas para o aprendizado, tem-se a oportunidade de elencar 
os processos que levaram permitir a ocorrência de tal mineral/rocha em determinados 
lugares e em outros não. Além disso, não apenas os aspectos naturais, mas também 
leva-se em consideração aspectos socioeconômicos da região gerados através do 

geoturismo. 

 
Conclusão 

 

Os aspectos bióticos e abióticos que, por seguinte, dão origem a recursos naturais para 
a sociedade, mostraram-se vastos para a região do Seridó, possivelmente pelo seu 
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caráter heterogêneo no tocante a suas paisagens, pondo-se assim como uma 
ferramenta extremamente passível de uso para a educação não só ambiental, mas de 

maneira geral para o contexto regional. 

Especificamente para a Caatinga, sabe-se que este é um bioma, assim como os demais, 
que requer uma atenção especial pondo em pauta sua conservação, não só por sua 
capacidade de resiliência ser relativamente lenta, mas também por já haver grande parte 
de seu território com sinais de degradação justamente por mau manejo de seus 
recursos. 

Todavia, a apresentação de temas voltados à sustentabilidade de recursos naturais faz-
se necessária, partindo do pressuposto que vivemos em um mundo com recursos finitos, 
o diálogo com alunos desde o ensino básico e médio pretende impor premissas de que, 
assim, o conhecimento sobre essa questão, como também sua conscientização, será 
de maneira mais eficaz. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE ENSINO PARA POESIA() 

COMPILADA. 

Resumo 

Este trabalho visa relatar o desenvolvimento da plataforma Poesia Compilada. Uma 
plataforma que tem como objetivo facilitar o processo de ensino-aprendizagem de 
algoritmos por meio da junção do gênero textual poema com os algoritmos. 
 
Palavras-chave: Poesia Compilada; Algoritmos; Poema 

TITLE: DEVELOPMENT OF A COMPILED POETRY EDUCATION PLATFORM. 

Abstract 

This work aims to report on the development of the Compiled Poetry platform. A platform 
that aims to facilitate the teaching-learning process of algorithms through the junction of 
the textual genre poem with the algorithms. 
 

Keywords: Compiled Poetry; Algorithms; Poem 

Introdução 

O Manifesto Literário Poesia Compilada propõe juntar o gênero textual poema com os 
algoritmos, facilitando o ensino e aprendizado destes. A plataforma Poesia Compilada 
foi desenvolvida para ajudar no processo de ensino-aprendizagem dos algoritmos por 
meio do Manifesto Literário Poesia Compilada, oferecendo um ambiente interativo de 
aprendizagem onde as pessoas podem escrever suas próprias poesias e interagir com 
elas. A plataforma permite que as poesias sejam salvas e posteriormente acessadas, 
podendo ser editadas, excluídas e favoritadas. A criação das poesias é feita por meio 
do Editor Poesia Compilada que faz parte da Plataforma Poesia Compilada. A 
plataforma ainda é acessível para pessoas com deficiência visual, utilizando técnicas de 
acessibilidade web para isso. 
 
Metodologia 

 
Para o desenvolvimento da Plataforma Poesia Compilada foi utilizado o trello para o 
gerenciamento de tarefas, tendo reuniões semanais para a averiguação do andamento 
da plataforma. O back-end foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP 
e front-end com a linguagem de marcação HTML, a linguagem de folha de estilo CSS, 
a linguagem de Programação JavaScript e o framework Bootstrap. Para a acessibilidade 
da plataforma foi utilizado o ResponsiveVoice.js para a leitura das telas, e as diretrizes 
de acessibilidade web da W3C. 
 
Resultados e Discussões 
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Para teste de usabilidade plataforma foram escolhidas 5 pessoas com diferentes níveis 
de instrução. O teste obteve bom resultado, com apenas pequenos bugs sendo 
apontados. Em outubro será feito os testes e oficinas com os alunos. 
 
Conclusão 

 
A plataforma Poesia Compilada foi desenvolvida com sucesso e teve sua usabilidade 
testada por alguns usuários de perfis distintos, obtendo uma boa avaliação. 
Posteriormente vai passar por um teste em sala de aula que vai permitir obter um melhor 
feedback do seu funcionamento. 
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TÍTULO: O RÁDIO COMO ELEMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS DÉCADAS 

DE 1970 E 1980 NO SERIDÓ 

Resumo 

Esta pesquisa analisa as práticas educativas por meio da Rádio Rural de Caicó nas 
décadas de 70 e 80 que colaboraram para o crescimento intelectual e demais âmbitos 
morais e sociais da população adulta do meio urbano rural desta localidade. Busca 
caracteriza historicamente a educação à distância que se expressa também como 
educação não-formal viabilizando consciência de trabalho, de saúde, meios de 
produção, agricultura e, sobretudo, alfabetização, uma vez que no Brasil os meios de 
comunicação tiveram grande participação nos projetos de educação popular. 
Metodologicamente essa pesquisa foi possível graças à exploração da documentação 
do LABORDOC localizado no CERES/UFRN que contém pastas com as programações 
da Rádio Rural por meio do programa MEB que permitiu o projeto acontecer no Brasil 
inteiro, sobretudo regiões do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a partir da década de 
1960 com o objetivo de conscientizar uma população em massa que estava na periferia 
social nos aspectos já mencionados, especialmente em índices de analfabetismo. Foi 
possível identificar a iniciativa de projetos de alfabetização e conscientização presentes 
em programações sobre cuidados com doenças comuns, higiene e aulas de Matemática 
e Português, dentre outras disciplinas. Além do acompanhamento dos colaboradores do 
MEB com a população através dos relatórios que contêm as atividades desenvolvidas 
nas mais diversas comunidades da região do Seridó. 
 
Palavras-chave: RÁDIO. EDUCAÇÃO. MEB. RÁDIO RURAL. 

TITLE: RADIO AS AN ELEMENT OF DISTANCE EDUCATION IN THE 1970S AND 

1980S IN SERIDÓ 

Abstract 

This research analyzes educational practices through the Rural Radio of Caicó in the 
70s and 80s that contributed to the intellectual growth and other moral and social areas 
of the rural adult population of this locality. Search historically characterizes distance 
education that also expresses itself as non-formal education enabling awareness of 
work, health, means of production, agriculture and, above all, literacy, since in Brazil the 
media had a large participation in the projects of popular education. Methodologically 
this research was possible thanks to the exploration of the documentation of 
LABORDOC located in CERES / UFRN that contains folders with the programs of the 
Rural Radio through the program MEB that allowed the project to happen throughout 
Brazil, especially regions of the Northeast, North and Midwest. , from the 1960s on with 
the aim of raising awareness of a mass population that was on the social periphery in 
the aspects already mentioned, especially in illiteracy rates. It was possible to identify 
the initiative of literacy and awareness projects present in programs on care with 
common diseases, hygiene and classes in Mathematics and Portuguese, among other 
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subjects. In addition to monitoring MEB employees with the population through reports 
containing the activities carried out in the most diverse communities of the Seridó region. 
 
Keywords: RADIO. EDUCATION. MEB. RURAL RADIO. 

Introdução 

A presente pesquisa o rádio como elemento de educação a distância nas décadas de 
1970 e 1980 na região do Seridó potiguar que está dentro do plano de trabalho história 
da saúde e da educação pela programação do MEB (Rádio Rural, Caicó, RN, 1970-
1980) vem sendo desenvolvida desde 2018.1 com a orientação da professora Dra. 
Juciene Batista Felix Andrade. Como o título sugere, o enfoque no rádio no século XX 
e seus usos no cotidiano popular, como meio de propagar o que se nomeia de uma 
“educação a distância” na sociedade seridoense. A pesquisa possibilitou um caminho 
importante no que diz respeito a busca por elementos diversificados dentro do campo 
educativo. Seu enfoque, portanto, é na educação relacionada à conscientização popular 
por meio do Rádio como veículo de educação. Portanto, seus principais elementos são 
a Rádio Rural de Caicó e o Movimento de Educação de Base – MEB. 
Os objetivos que norteiam o trabalho desenvolvido são pautados em pontuar as práticas 
educativas por meio da Rádio Rural de Caicó nas décadas de 1970 e 1980 que 
colaboraram para o crescimento intelectual e dos mais diversos âmbitos sociais da 
população adulta/jovem do meio rural e comunidades. E os específicos; caracterizar a 
educação à distância; os aspectos das práticas educativas, sobretudo em saúde e 
analisar o papel do rádio como veículo educador. 
Ao longo do diálogo com a documentação, percebeu-se que as programações da Rádio 
foram articuladas em mostrar a esta determinada localidade (Caicó) os fatores sociais 
a que estas pessoas estavam imersas, como as estruturas, desigualdade causada pela 
existência de classes sociais, as doenças que atingem determinados grupos como 
agricultores com o uso de agrotóxicos; o porquê – que transcende um breve 
ensinamento sobre coletividade e sociedade de classes – e as possibilidades de 
transgredir essa desigualdade que as atingia/ a sociedade. Nas programações que 
seguiam o período de atuação do MEB em que a base do projeto é a construção de uma 
consciência sanitária, nota-se a difusão da tentativa de despertar a consciência social 
através desse veículo comunicativo. Apontava constantemente, com os temas realidade 
nutricional brasileira (22/07/87); as raízes da doença (15/07/87); discussão sobre 
causadores de fome no Brasil (29/07/87), dentre outros que estavam inseridos no 
programa sobre saúde popular, que a maioria das doenças, nos programas sobre que 
ameaçavam a saúde eram resultado do modelo de sociedade em que se vivia, de 
desigualdades entre ricos e pobres, em que uns possuíam o poder econômico e político 
e outros produziam a riqueza com seu trabalho, mas não tinham direito de usufruir das 
riquezas produzidas e isso se refletia nos modos de vida dessa sociedade. Dessa forma, 
no trecho do programa abaixo: 
A maioria das doenças que ameaçam a nossa saúde nos dias de hoje, é resultado do 
modelo de sociedade em que vivemos. Isto porque a sociedade atual é uma sociedade 
capitalista, uma sociedade dividida entre ricos e pobres; em poderosos e fracos. Nesta 
sociedade se pensa somente em lucrar; em tirar proveito, em concorrer e ter mais (...). 
E assim, nessa sociedade capitalista em que vivemos, os trabalhadores passam a vida 
produzindo enormes riquezas, e recebendo baixos salários. Se falta terra para o 
trabalhador plantar e dela tirar o seu alimento e de sua família. E se falta também um 
salário justo, vai faltar alimentação vêm os aperreios da vida e a FOME. E da fome 
nascem as doenças.[1] 
Este, portanto, seria o primeiro ponto para os telespectadores do programa entenderem 
as desigualdades na sociedade, a programação aponta uma oposição entre ricos e 
pobres, e que o viés capitalista é de exploração do trabalhador que produz riqueza, 
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entretanto, não pode usufruí-la. Então, percebe-se que a construção dessa noção de 
consciência começava sobretudo pelo seu lugar no mundo e depois disso, viriam as 

derivações de baixos salários, fome e doenças. 

 
Metodologia 

 
A pesquisa vem se desenvolvendo com base na compilação entre as bibliografias base, 
ou seja, a análise teórica do tema e a pesquisa prática. Esta se desenvolve dentro do 
Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) situado no campus da UFRN em 
Caicó. O acervo é composto por documentos relacionados a experiências de ensino, 
cartas escritas pelos ouvintes a Rádio Rural de Caicó, fotografias, apostilas, cartilhas, 
e, sobretudo a programação da Rádio Rural enfocando em práticas de saúde e em 
educação sanitária. Revistas como O Farol, O Companheiro, MEB em revista, jornal 
MEB Hoje e o Jornal dos Jornais e Jornal do Interior dentre muitos outros também são 
documentos presentes no acervo. A segunda frente do desenvolvimento deste trabalho 
foi a leitura e discussão bibliográfica específica sobre a experiência das Escolas 
Radiofônicas, MEB, práticas em saúde, consciência sanitária e a educação popular.Nas 
pesquisas realizadas em vinte e duas caixas, até então, com documentação do MEB 
vinculadas a Rádio Rural de Caicó sob custódia do LABORDOC, constatou-se que a 
tentativa de construção de uma conscientização através das escolas radiofônicas 
obteve resultados para as populações do meio rural das regiões em que o índice de 
analfabetismo e carência social eram maiores. Em Avaliação do curso Educação Para 
a Saúde – Trabalho feito em grupo feita entre os anos de 1979 e 1983 há um 
questionário para os ouvintes que participavam ativamente. O questionário pode 
identificar se houve mudanças no sentido de comportamento e planejamento dessas 
pessoas como no seguinte trecho: 

Este curso deu oportunidade para você perceber os problemas de saúde da sua 
comunidade? (X) sim ( ) não? Quais? 

R: Muitos problemas foram percebidos, além dos que já eram do nosso conhecimento. 
Ex: verminose, desnutrição, desidratação e outros. 

Quais recursos existentes na sua comunidade que podem ser aproveitados na 
resolução destes problemas? 

R: Existem algumas plantas medicinais, e um Posto de saúde a serviço da comunidade 
para orientar as pessoas. 

Portanto, o trabalho com o conceito de conscientização, seja na acepção sociológica, 
de tomada de consciência, ou da acepção psicológica, ato de trazer algo ao consciente, 
nos põem em contato com a proposta das programações da Rádio Rural de Caicó, que 
era buscar construir um exercício de conscientização/educação/consciência sanitária 
pela abordagem de temas como cuidados pessoais e coletivos, norte dessa pesquisa, 
e que são visíveis nas listas do roteiro “Aprenda em sua Casa” com os seguintes temas: 
combate às pragas; saúde e alimentação; doenças provocadas pelo leite mal cuidado; 
higiene do corpo e da alimentação, dentre outros que foram ao ar entre os anos de 1976 
a 1978. 

 

Resultados e Discussões 
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O Movimento de Educação de Base surgiu em 1961 com o objetivo de dar continuidade 
às ideias da educação não formal que vinham sendo estruturadas desde a década de 
1950 no Brasil. A partir da aliança entre o Governo de Jânio Quadros e a CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) foi possível incorporar no projeto escolas 
radiofônicas de todo o país para desenvolver a educação popular, especialmente nas 
regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Essa educação popular por meio do MEB 
viabilizou que milhares de pessoas tivessem acesso a uma educação a distância, que 
não estava limitada à sala de aula e que trouxesse consigo elementos da saúde, práticas 
de convivência social e aperfeiçoamento de seus trabalhos, alfabetização e noções de 
agricultura, dentre outros. Tudo isso graças ao posicionamento do MEB que tomou 
como base a ideia de que: 

a educação ‘deveria ser considerada como comunicação a serviço da transformação do 
mundo’. Esta transformação, no Brasil, era necessária e urgente, e, por isso mesmo, a 
educação deveria ser também um processo de conscientização que tornasse possível 
a transformação das mentalidades e das estruturas.[1] 

Além disso, os próprios documentos do MEB mostravam, a todo momento, que os 
objetivos estavam abraçados numa política de conscientização; “Conscientização, a 
mudança de atitudes e a instrumentação das comunidades” eram eles. Exemplos desta 
construção de consciência nas décadas de 1970 e 1980: 

Sem saúde não podemos produzir nada. Tanto somos incapazes de fazer os nossos 
trabalhos, o serviço braçal, como somos incapazes de pensar direito. Uma pessoa que 
se alimenta mal, geralmente é doente. A boa alimentação sustenta o organismo. A fraca 
alimentação provoca desnutrição. Pouca resistência, desânimo, fraqueza no corpo. A 
desnutrição é uma grande doença existente no nosso meio. E se espalha por toda a 
região, por todo o Nordeste. E tem mais, a desnutrição é o fator responsável pelo grande 

número de vítimas.[2] 

Hoje, dando continuidade às discussões que a gente vem travando nestes primeiros 
programas de saúde popular de 87, vamos aprofundar ainda mais a questão da saúde 
relacionada com a educação no Brasil. Na nossa conversa de sexta-feira da semana 
passada, nós já descobrimos que tanto a saúde como a educação de um país depende 
também do jeito como a sociedade desse país está organizada. Se a sociedade está 
organizada de forma igualitária, todos terão uma boa saúde e uma boa educação. Se a 
sociedade de tal país é (...) dividida em privilegiados e desfavorecidos, a saúde assim 

como a educação desse país estão deformadas e servindo apenas aos privilegiados.[3] 

A reflexão acima mostra o poder da tomada de consciência sanitária que está inserido 
no projeto Saúde Popular em que transformou-se numa categoria de programas para 
viabilizar as noções de saúde e doença para os ouvintes. Esse conceito é determinante 
quando a população de uma determinada localidade passa a ter noção dos processos 
de doença e, sobretudo se torna agente ativo da sua própria condição de saúde. Trata 
de trazer temas sobre uma boa saúde, uma boa nutrição e prevenções que se reflete 
na produção, no trabalho do dia a dia e o quanto a estrutura de organização da 
sociedade se reflete nessas questões. Mais uma vez a programação, leva tempo para 
construir a ideia de classes, ou o que poderíamos de nomear de conscientização de seu 
lugar social no mundo. 
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Em Conscientização: teoria e prática da libertação, o pedagogo mais influente do Brasil, 
Paulo Freire, reflete sobre o processo de consciência em que o indivíduo passa até 
chegar à conscientização que seria o estado mais avançado em que o ser humano pode 
evoluir para ter ações libertadoras e coerentes. O conceito é aqui aproveitado, pois 
Paulo Freire o traz na tentativa de explicar que não basta o sujeito ter consciência se 
não tiver atitude que mude a realidade da qual ele tem consciência –e que não 
necessariamente precisa estar inserido-. Para Freire a partir do momento em que o 
sujeito atua diante do seu processo de consciência sobre as realidades e fatores sociais 
é que ele atinge o nível de conscientização e esta só é alcançada por meio da educação 
popular, ou seja, a educação inclusiva e adaptada às mais variadas realidades daqueles 

que estão atuando nela. 

Criada quase que paralelamente ao projeto do MEB, a Rádio Rural surge em 1963 já 
incorporando o projeto daquele em suas programações, que ao mesmo tempo em que 
é associada à Diocese de Caicó[4], numa espécie de socialização e evangelização, 
buscou fomentar a cidadania e a educação a partir do programa de alfabetização. É 
importante destacar que o rádio enquanto veículo comunicador surge na década de 
1920, mostrou-se ser o meio de comunicação em massa que mais adentrou no cotidiano 
popular no século XX, mais até que a TV porque o rádio conseguia chegar nos 
acontecimentos e informações rapidamente e também a acessibilidade a um rádio, 
principalmente no meio rural, era maior. Neste sentindo, vê-se na oportunidade de 
difundir a educação à distância para aqueles que não tinham acesso às condições 
básicas de educação. 

A educação a distância foi minimamente estruturada para atender às necessidades dos 
ouvintes de acordo com suas condições de vida, atendendo num primeiro momento, a 
alfabetização dessas pessoas a partir da consulta aos livros didáticos. Assim, a 
radiodifusão educativa, segundo Fábio Prado Pimentel, foi utilizada das seguintes 

formas: 

Cursos de extensão rural, que levam para as populações camponesas novas técnicas 
agrícolas, informações sobre a criação de animais e outros assuntos de interesse direto 
par as pessoas atingidas. A educação popular, voltada principalmente para as 
populações de áreas mais pobres, com o objetivo de levar um mínimo de conhecimento 
às pessoas, podendo ser utilizada para transmitir ensinamentos sobre saúde, política, 
organização dos grupos e até mesmo capacitação profissional; Cursos de extensão 
escolar sobre cultura geral ou temas de interesse dos alunos, como música, ates 

plásticas e literatura.[5] 

Ao longo da trajetória da política de educação no Brasil, as práticas educativas foram 
sendo moldadas, sobretudo por uma dinâmica de constituição de um trabalho de 
coletividade envolvendo diversos atores sociais: a Igreja, o Estado e comunidades 
rurais. Além disso, essas práticas circularam em diversos espaços e atingiram nossa 
cotidianidade. A programação da Rádio Rural naquele momento possibilitou uma 
compreensão de que o projeto de construção de uma consciência, passava, sobretudo 
pela programação diária/cotidiana da Rádio Rural, a exemplo do “Aprenda em sua casa” 
MEB/ Caicó, assunto Higiene e saúde de 1 de setembro de 1973. 

A educação não-formal é construída a partir dos pressupostos de ensinamentos e 
compartilhamento de informações de forma coletivizada na construção de uma 
emancipação social que busca, de forma didática, a cidadania compartilhada a partir 
das lutas cotidianas da sociedade. Nesse sentido, a educação popular transcrevia 
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inúmeras formas de sociabilização pedagógica a fim de promover a conscientização 
social. 

Em prática, se buscava construir nos sujeitos a consciência de seus lugares sociais, as 
ideias de compartilhamento do saber, o trabalho com o conceito de higiene, a noção de 
que cada um era responsável pela saúde, e que o exercício coletivo de conscientização 
produziria um ambiente mais salubre para se viver. Toda essa movimentação produzida 
pelos cursos ofertados à época pela Rádio Rural e seus programas sobre Educação 
sanitária ne consequentemente consciência sanitária. 

O trabalho que o MEB desenvolveu não só em Caicó por meio da Rádio Rural, mas 
também nos demais rádios do Brasil em que a programação ficou ativa até os anos 
1980, possibilitou que as práticas sensíveis se manifestassem de diferentes formas 
quase sempre na mesma programação. Quando se trata de temas como o problema da 
fome no Brasil, desnutrição, as questões desiguais dentro da sociedade que geravam 
estas objeções, mas também problemas causados por uso inadequado de agrotóxicos, 
em todos eles o corpo atuava como sujeito da mesma forma que atuava quando se faz 
referência a “verminoses”. Assim, no Programa Aprenda em sua Casa, o tema a ser 
discutido era verminoses: 

(... ) As pessoas que têm solitária, apresentam perturbações no estômago e no intestino, 
principalmente diarreia e dor, sentem as mesmas sensações das pessoas que estão 
com fome. Vejamos o que acontece quando somos acometidos de solitária: o peso 
diminui, e as crianças sentem falta de apetite, má digestão, enjoo, vômitos e algumas 
vezes os doentes ficam nervosos e ficam alérgicos a determinados alimentos. [6] 

A reflexão acima expõe de maneira clara que essa tomada de consciência visa também 
o corpo, afinal, a sua materialidade é que absorve os vermes como a solitária, refletindo 
em diarreias e dores. Isso quer dizer que, o corpo como objeto receptáculo das 
verminoses humanas é um elemento indiciário que pode indicar qual acometimento está 
trazendo desconforto a pessoa atingida pelas verminoses. Outro ponto importante na 
reflexão do programa é apontar que os sintomas de alguém portador(a) de verminoses 
podem ser confundidos com a falta de alimentação. Isso significa que o programa 
possuía a função educativa de discutir temas relevantes ao cotidiano da população e 
despertar nelas atenção ao que ocorria consigo, atenção a sintomatologia de seu próprio 
corpo como elemento que fala, que transmite mensagens. Através das discussões do 
rádio, ou da prática educativa que alguns locutores incorporavam, mudanças eram 
obtidas pelo processo de discutir de forma simples elementos que estavam no dia a dia 

população cativa do rádio. 

A partir da análise sofre a questão da alfabetização, na revista MEB de número 43 
intitulou como Considerações sobre o problema de alfabetização um artigo que abordou 
a alfabetização dentro da concepção ingênua, que na verdade, é um entendimento de 

conceito trazido por Paulo Freire. No artigo é discutido o seguinte: 

A alfabetização, segundo esta concepção, reduz-se ao ato mecânico de depositar nos 
analfabetos palavras, sílabas e letras. Este depósito é suficiente para que o homem 
analfabeto deixe de sê-lo. Esta concepção mecanicista do depósito de palavras envolve 
outra concepção, tão ingênua como esta, a que empresta a palavra um sentido mágico. 
(...) Para a concepção crítica da alfabetização não é suficiente a mera mecanização de 
fonemas que somados formarão as palavras, mas é preciso desenvolver no homem a 
consciência crítica sobre a realidade concreta.[7] 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 131 

 

Atentar para a diferenciação da alfabetização ingênua e a crítica é fundamental para a 
mudança que se quer ter nesta área e, portanto, esse trecho mostra que o Movimento 
de Educação de Base traz uma espécie de metalinguagem que consiste em uma 
linguagem (natural ou formalizada) que serve para descrever ou falar sobre uma outra 
linguagem na sua aprendizagem, a própria estrutura educativa do MEB é pautada na 
ação conscientizadora, essa ação é mostrada estruturalmente aos seus ouvintes. Logo, 
além de aplicar um estilo educativo, mostra aos seus correspondentes por que a 
educação funciona daquela forma. Mais uma vez, emancipando a forma de aprender. 

 
Conclusão 

 
A materialidade se projeta nas demais fases das programações quando se trata de 
cuidados com a saúde, a própria educação, agricultura, a matemática... porque mesmo 
que os processos de tentativa de sensibilizar por meio do cognitivo sejam consolidados, 
a saúde corporal ainda está em maior evidência. Esse pressuposto do exemplo acima 
no programa sobre a relação da fome e o êxodo rural está enquadrado na perspectiva 
marxista do materialismo dialético em que o corpo é objeto da “forçação” da venda de 
uma força de trabalho para suprir a necessidade de alguém que detém os meios de 
produção, e que, ao mesmo tempo não exerce essa mesma força que o empregador e, 
por consequência disso, este acaba adoecendo o corpo – físico e mentalmente - devido 
às suas condições de vida precária. Uma saúde frágil, uma alimentação irregular, 
favorece o aparecimento de doenças e por conseguinte, uma debilitação corporal. 

Inteirando-se de que os resultados obtidos ainda são parciais, a conscientização da 
saúde sanitária e de uma consciência corpórea, por meio da Rádio Rural com os 
programas “Aprenda em sua casa” e “Caminho de Libertação”, permite-nos analisar 
como as novas práticas do sensível eram incorporadas pela população rural na cidade 
de Caicó, por meio das discussões diárias de temas que estavam em seu cotidiano. As 
transformações dos hábitos em saúde mostram que a partir das práticas educativas, o 
corpo é espaço de inscrição histórica, é arquivo, pois há mudanças e atenção para os 
novos hábitos por meio das sensibilidades adquiridas. 

Portanto, notou-se que a elaboração dos primeiros indícios de educação a distância no 
Brasil no século XX se dão nesse sentido; na construção de um ensino que atinge 
pessoas de diferentes classes sociais que podem estudar em suas casas e locais de 
trabalho através de programas de alfabetização que usam o rádio enquanto veículo 
comunicador como meio de transmissão dessa educação emancipadora. 

[1] Saúde Popular: A doença como resultado de uma estrutura social injusta. Ao ar em 

15/07/1987. 

[1] DE GÓES, Moacyr. De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler (1961-64): uma 
escola democrática. O Movimento de Educação de Base (MEB). In: ______. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. p. 43. V.3 

[1] Curso de Educação Sanitária. Assunto – Causas e consequências das doenças; ao 
ar em 24/06/1976. 

[1] Extraído do programa Caminho da Libertação que foi ao ar em 30/01/1987. Assunto: 
Saúde Popular: “Saúde X Educação”. 
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[1]Circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil. Foi erigida canonicamente em 
25 de novembro de 1939, pelo Papa Pio XII, desmembrada da Diocese de Natal, hoje 

arquidiocese. 

[1] PIMENTEL, Fábio Prado. O rádio educativo no Brasil: uma visão histórica. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Soarmec Editora, 1999. p. 19. 

[1] Programa Aprenda Em Sua Casa. Curso: Educação Sanitária. Assunto: Verminose. 

Ao ar em 15/07/1976. 

[1] Fonte: Considerações sobre o problema da alfabetização – MEB. Número 43. 
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Boletim Informativo, número 29. Ano: 1970. 

 
 

Programa: Caminhos da Libertação ao ar em 30/01/1987. Assunto: Saúde popular: 
Saúde X Educação. 

 
 

Cartilha promovida pelo MEB em 1963 para recém-alfabetizados. 
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TÍTULO: Os portugueses e a cultura messiânica luso-brasileira: (re)leituras da tradição 

regionalista do Nordeste brasileiro (século XX) 

Resumo 

O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas no âmbito do plano de trabalho 
“Os portugueses e a cultura messiânica luso-brasileira: (re)leituras da tradição 
regionalista do Nordeste brasileiro” vinculado ao projeto “Místicos, Fanáticos e 
Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura luso-brasileira (século XX)” da 
Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. Objetiva-se compreender as (re)leituras 
feitas por escritores portugueses, em especial aqueles que dialogaram com a história e 
a literatura, no sentido de ativar uma dada tradição messiânica no âmbito de suas 
abordagens. Teórico-metodologicamente, encara-se a dimensão escalar entre o 
nacional e o regional entendidos como conceitos-chave para as perspectivas de 
aproximação e de distanciamentos luso-brasileiros, conforme aponta o material 
pesquisado. Em especial, o que trata da temática do sebastianismo, desde as 
reapropriações de Euclides da Cunha (1902) e de João Lúcio de Azevedo (1917), 
passando pelo importante estudo do escritor português António Quadros (1982-3). 

 

Palavras-chave: Portugal. Messianismo. Tradição. Nordeste brasileiro. 

TITLE: The Portuguese and the Luso-Brazilian Messianic Culture: (re) readings of the 

Northeast Brazilian regionalist tradition 

Abstract 

 

The present work results from the activities developed under the work plan “The 
Portuguese and the Luso-Brazilian Messianic Culture: (re)readings of the Northeast 
Brazilian regionalist tradition” linked to the project “Mystics, Fanatics and Sebastianists: 
Folds of the religious beliefs in the Portuguese-Brazilian Culture (20th Century) ”from the 
Scientific Initiation Scholarship /PIBIC/ UFRN. It aims to understand the (re) readings 
made by Portuguese writers, especially those who dialogued with history and literature, 
in order to activate a given messianic tradition within their approaches. Theoretically-
methologically, the scalar dimension between the national and the regional is understood 
as key concepts for the Luso-Brazilian approach and distance perspectives, as pointed 
out by the researched material. In particular, it deals with the subject of Sebastianism, 
since the reappropriation of Euclides da Cunha (1902) and João Lúcio de Azevedo 
(1917), passing the important study of the Portuguese writer António Quadros (1982-3). 
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Introdução 

Este plano de trabalho constitui um apoio ao projeto de pesquisa a partir do 
levantamento e produção de fichas de leituras e outros suportes como indicados no 
projeto maior a exemplo de material digitalizado disponível online nos sites de acervos 
públicos e de instituições privadas, brasileiras e portuguesas. Ele vem na sequência das 
duas etapas de investigação anteriores (2016/2017; 2017/2018), quando se focou, na 
primeira fase, nas reapropriações regulares dos discursos euclidianos (que têm como 
referência a clássica obra "Os Sertões", 1902), sobretudo os que tratam das noções de 
“messianismo”, “fanatismo” e “sebastianismo”, e, na segunda fase, buscou-se captar a 
incorporação das palavras/conceitos “fanático” e “fanatismo” na chamada literatura 
regional brasileira que trata do tema em relação ao Nordeste brasileiro. Nesta terceira 
fase, o foco volta-se para a produção portuguesa que, em diversos momentos, no 
decurso do século XX, construiu pontes entre uma tradição cultural luso-brasileira 
pautada pela dimensão messiânica, sobretudo pelo discurso literário. Portanto, com 
este exercício investigativo, intenta-se compreender melhor a sedimentação de visões 
de mundo captadas e relidas no além-mar por intelectuais, publicistas e literatos 
portugueses acerca da cultura brasileira. Busca-se, assim, além do sebastianismo e do 
fanatismo, perceber a releituras da dimensão messiânica em novos tempos, espaços e 
experiências históricas. Este plano de trabalho também almeja oportunizar uma 
formação adequada ao bolsista, tomando contato com a produção acadêmica e não 
acadêmica portuguesa (em grande parte disponível online) e estimulando-o/a a uma 
regular produção acadêmica bem como continuar os estudos no âmbito de uma pós-
graduação. 

 

Metodologia 

 

A metodologia explorada buscou atender ao desafio de mapear fontes tão diversas em 
termos de espacialidades. Neste sentido, é inegável as condições que os recursos 
digitais permitem nos tempos atuais na medida em que grande parte dos textos estão 
disponíveis em diferentes plataformas online. Esta atividade esteve articulada aos 
seguintes procedimentos: aparentemente abrangente, em virtude da amplitude do 
corpus documental, uma delimitação precisou ser feita. A partir de uma primeira 
sondagem, as escolhas do material (cordéis, literatura regional, antropologia) foram 
dadas em função de sua profundidade e relevância para a proposta desta investigação. 
Outros passos foram: as orientações regulares com o intuito de permitir um 
acompanhamento, a escolha de caminhos alternativos para o bom andamento do 
trabalho e principalmente que o aluno/bolsista tenha clareza das suas atividades. Para 
análise da pesquisa foram usados os métodos de investigação através das obras de 
João Lúcio de Azevedo (1855-1933) e António Quadros (1923-1993), com as leituras 
desses dois autores como partes principais, assim como pesquisa por mais referenciais 
em plataformas digitais como a Biblioteca Nacional (Lisboa) e a Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. A pesquisa também se formou com as orientações do historiador Joel 
Carlos de Souza Andrade, com dicas de leituras complementares como sua tese “Em 
demanda do sebastianismo em Portugal e no Brasil: um estudo comparativo (séculos 
XIX/XX) (2015)” como parte importante para abranger as discussões sobre o tema da 
pesquisa. Além disso, vislumbrou-se uma discussão regular sobre a relação entre 
história e outras linguagens, sobretudo no âmbito do debate sobre a “história dos 
sertões”, tivemos discussões sobre a temática da história das religiões, dos sonhos e 
das utopias. A elaboração de relatórios parcial e final das atividades de investigação; 
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produção de textos a serem apresentados em eventos acadêmicos; participação regular 
nas atividades do grupo de pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir do período da pesquisa de autoria do docente Joel Carlos de Souza Andrade, 
intitulada Místicos, Fanáticos e Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura 
luso-brasileira (século XX) entre fevereiro a julho de 2019, foram analisadas leituras 
sobre o tema principal do sebastianismo, abrangendo os significados do messianismo 
e das formações religiosas que tem como herança em suas estruturas o conceito 
messiânico encontrado nas leituras feitas sobre o sebastianismo e a figura de D. 
Sebastião como influência religiosa e messiânica em Portugal e as releituras e questões 
que passam a existir sobre o seu desaparecimento e possível volta. Nisso, também se 
abrange o conceito messiânico e religioso luso-brasileiro que repassa no Brasil, de 
maneira que essa religiosidade passa a fazer parte da cultura brasileira, com suporte da 

literatura, como a obra de Euclides da Cunha, “Os Sertões” (1902). 

Com as releituras dos autores João Lúcio de Azevedo (1855-1933) e António Quadros 
(1923-1993), foram analisadas as percepções acerca do Sebastianismo que ambos 
retratam. Na obra “A Evolução do Sebastianismo (1918)” de João Lúcio de Azevedo, 
podemos perceber a introdução ao debate sobre o messianismo e religiosidade com 
uma perspectiva que ligava a região dos sertões do Brasil, levando em conta as ideias 
ligadas ao sebastianismo que vieram por parte portuguesa, também com a Guerra de 
Canudos (1894-1897), trazendo sua visão acerca da nação e dos mitos, relacionando 
ao messianismo visto no sebastianismo com o caso brasileiro da religiosidade de 
Canudos e Antônio Conselheiro que era o líder do lugar, através dos escritos também 
de Euclides da Cunha, da existência de um messianismo visto no sertão. Outras 
releituras e percepções acerca do tema foram analisadas a partir da obra de António 
Quadros, “Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista” (1982), ligaram esse 
questionamento e percepção do messianismo no Brasil e a perspectiva ligada ao 
sebastianismo que ainda teria parte nesse processo, o autor analisa a obra de Ariano 
Suassuna, “O Romance da Pedra do Reino e Príncipe do Sangue-do-vai-e-volta” (1973) 
para a percepção das ideias do sebastianismo português na literatura brasileira, nesse 
espaço e região brasileiros, percebendo as continuidades e descontinuidades que 
passam a fazer parte da estrutura social e cultural do Brasil a partir de aspectos culturais 
portugueses, como é o caso do sebastianismo. 

Esses autores, junto com suas obras, foram parte importante para análise de um 
fenômeno religioso e messiânico português que passa a fazer parte de uma cultura 
portuguesa de fé em um messias. O caso do sebastianismo trazia como esse messias 
o D. Sebastião, que teria desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir e aguçava a 
curiosidade e esperança por parte de um povo que tinha fé de que em algum momento 
o rei voltaria. Essa crença na vinda de um messias que é percebida em Portugal, vai 
sendo parte também de uma religiosidade percebida além das fronteiras portuguesas, 
quando muitos aspectos culturais dos colonos portugueses são continuados quando 
repassadas em regiões do Brasil, com características que vão sendo adaptadas quando 
em contato com o povo habitante de cada uma dessas regiões, formando uma 
religiosidade ligada também ao messianismo visto em Portugal. 
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A partir do material compulsado foi possível elaborar um banco de dados em função da 
temática objeto principal desta pesquisa. E, neste sentido, ao fazermos uma 
comparação com a literatura anterior, percebemos que há questões tangenciais que não 
foram claramente incorporadas ou abordadas pela historiografia que trata do tema, tais 
como: a recepção de diálogos no Brasil sobre os estudos de João Lúcio de Azevedo 
acerca do sebastianismo e do escritor António Quadros tanto sobre o sebastianismo 

quanto sobre a noção de uma “arqueologia da tradição portuguesa”. 

 
Conclusão 

 

Em virtude do que foi abordado a partir desta experiência inicial de pesquisa, nota-se 
que há um esforço por parte de escritores brasileiros e portugueses em manterem no 
âmbito cultural uma espécie de relação permanente, mesmo que indireta, pois foca-se 
nas possibilidades de construção de laços histórico-culturais. A visão negativa que foi 
sendo construída de Portugal e dos portugueses (ANDRADE, 2015) no final do século 
XIX não afeta, contudo, a recuperação de uma “tradição” por parte de alguns estudiosos, 
em especial, os folcloristas, antropólogos, historiadores e publicistas afeitos ao universo 
cultural luso-brasileiro. Esta questão aponta para a possibilidade de vários outros 
estudos que tenham a temática do sebastianismo em suas ressignificações brasileiras 
que tange também a produção artística voltada para o teatro, para as artes plásticas e 
cinema. Neste sentido, em especial, pelo interesse que tenho pelo cinema, destacaria 
o filme do cineasta Gláuber Rocha, “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, bem como o filme 
de Wladimir de Carvalho, “O País de São Saruê”. 
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TÍTULO: A função social da empresa atrelada a sustentabilidade na produção de lácteos 

da Laticínios Belo Vale LTDA 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como intento conceituar e abordar a função social da empresa, 
a profissão de empresário, o exercício da atividade empresarial e a geração de lucro 
atrelados à ideia de sustentabilidade, no que tange à produção de produtos lácteos da 
Empresa Laticínios Belo Vale LTDA, popularmente conhecida como Isis. Cuida-se, 
também, demonstrar que a supramencionada sociedade empresária, ao observar o 
exacerbado gasto de água na elaboração de seus produtos, compôs uma forma de 
reutilizá-la para higienizar o seu maquinário e utensílios, bem como regar a área verde 
que serve de alimento para sua criação bovina que lhe fornece a matéria-prima de seus 
produtos, isto é, o leite. E, outra prática sustentável aplicada pela empresa, é a 
confecção autônoma de garrafas plásticas para armazenamento de seus produtos, com 

uma cominação de resíduos biodegradáveis. 

 
 
Palavras-chave: Função social da empresa. Sustentabilidade. Água. Produtos Lácteos. 

TITLE: The social role of the company linked to sustainability in dairy production of 

Laticínio Belo Vale LTDA 

Abstract 

 

The present work intends to conceptualize and address the social function of the 
company, the profession of entrepreneur, the exercise of business activity and the 
generation of profit linked to the idea of sustainability, with regard to the production of 
dairy products of the Company Laticínio Belo Vale LTDA , popularly known as Isis. Care 
is also taken to demonstrate that the aforementioned business society, observing the 
exacerbated waste of water in the elaboration of its products, composed a way of reusing 
it to clean its machinery and utensils, as well as watering the green area that serves as 
food. for your cattle breeding that provides you with the raw material of your products, ie 
milk. And, another sustainable practice applied by the company, is the autonomous 
confection of plastic bottles for storage of its products, with a combination of 

biodegradable waste. 
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Keywords: Social function of the company. Sustainability. Water. Dairy Products. 

Introdução 

Os povos, na Antiguidade, a fim de se manterem, produziam o que lhe era necessário 
para consumo e o restante, era permutado entre os demais habitantes. Entre aqueles, 
destacaram-se os fenícios como proeminentes na prática comercial, ao gerarem bens 

para a venda. 

Neste esteio, existiram vários fatores positivos que influenciaram no desenvolvimento 
para a ampliação do comércio, como: inovadores meios de transporte, recursos 
tecnológicos empregados na elaboração de produtos, criação de mercado consumidor, 

dentre outros. 

Ao mesmo tempo, foram gerados fatores negativos, tais como, o surgimento de guerras, 
exploração dos povos e exaustão dos recursos naturais até então fartos. 

O comércio gerou e continua gerando novas atividades econômicas. Foi a intensificação 
das trocas pelos comerciantes que despertou em algumas pessoas o interesse de 
produzirem bens de que não necessitavam diretamente; bens feitos para serem 
vendidos e não para serem usados por quem os fazia. É o início da atividade que, muito 
tempo depois, será chamada de fabril ou industrial [...] (COELHO, p. 26, 2014) 

Logo, a atividade econômica inicialmente exercida pela mercancia, desenvolveu-se, na 
contemporaneidade, na chamada atividade empresarial, plasmada no Brasil por 
intermédio do disposto no art. 966 do Código Civil. 

Deste modo, a empresa é definida como a atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou serviços, sendo exercida de forma organizada e 
profissional pelo empresário. 

A priori, o empresário deve observar os ditames regulados pelo art. 170, da Constituição 
Federal, sobretudo a função social da empresa que deve ser interpretada com a 
finalidade coletiva, pois representa um conjunto de fenômenos importantes para o meio 
social e indispensável para os fatores intrínsecos à atividade econômica. 

Por isso, aliando as necessidades econômicas da atividade empresarial às 
condicionantes sociais e jurídicas da função social da empresa, tem-se que uma de suas 
maiores preocupações é associar o seu exercício para obtenção de lucro, à ideia de 
sustentabilidade, decerto que a maioria das atividades exploradoras da economia agride 
o meio ambiente. 

A palavra sustentável possui origem etimológica do latim “sustentare”, significando 
sustentar, apoiar e conservar (DIAS, 2009). O seu escopo está firmado na obediência 
ao duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração presente e de 
solidariedade diacrônica com as gerações futuras, classificando os produto da empresa 
como ecologicamente correto. 

No Brasil, o real sentido da política de sustentabilidade é reconhecer as opções viáveis 
para o uso racional dos recursos naturais, isto é, a busca pela preservação ambiental e 
o desenvolvimento econômico. 
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Um dos exemplos de agente empresarial que atua no âmbito alimentar com 
responsabilidade sustentável, ao se dar conta do exagerado gasto de água proveniente 
da elaboração dos seus produtos, é a Laticínios Belo Vale LTDA, mais popularmente 
conhecida como Isis, situada no município de Sousa, no Estado da Paraíba. 

As suas práticas sustentáveis compreendem em: destinar a água utilizada na 
elaboração de seus produtos para higienização de equipamentos e utensílios, bem 
como para aguagem da grama e capim, que, servem de alimento para a criação bovina 
que fornece o leite. 

Saliente-se que, na primeira prática, água é submetida na própria empresa a processo 
de tratamento por osmose reversa. Já, na aguagem da grama e capim, a água é 
submetida a um tratamento em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETA) que 
utiliza o polímero e sulfato de alumínio. 

Outro método de sustentabilidade aplicado pela referida empresa, é a fabricação de 
garrafas plásticas utilizadas para embalagem de seus produtos, nas quais são 

elaboradas por uma combinação de resíduos, sendo estes biodegradáveis. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho dedica-se a analisar, com base na bibliografia relevante para a 
matéria, o desenvolvimento da atividade empresarial com aplicabilidade sustentável, ao 
enfatizar os dois procedimentos de reaproveitamento da água empregada na fabricação 
dos produtos lácteos da Empresa Laticínios Belo Vale LTDA, conhecida como Isis. 

Nesta pesquisa, foram empregados os métodos descritivo e dedutivo, tendo sido 
realizada a análise de artigos de autoria de Augusto Geraldo Teizen Júnior (2016), 
Cleyton Rafael Martins do Amaral (2011), além da contribuição dos livros Manual de 
Direito Comercial: Direito de empresa, do autor Fábio Ulhoa Coelho (2014); Curso de 
Direito Ambiental Brasileiro, do autor Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2013) e Direito 
Econômico de João Bosco Leopoldino da Fonseca (2000). 

Durante a investigação proposta também fora realizada uma pesquisa de campo, a fim 
de constatar na prática os feitos da Empresa Laticínios Belo Vale LTDA, situada na Rua 
Manoel Celestino de Paula, número 101, Bairro Várzea da Cruz, na cidade de Sousa, 
no Estado da Paraíba, em face da aplicação de suas ideias sustentáveis na fabricação 

de seus produtos lácteos. 

Assim, a pesquisa desenvolveu-se através de levantamento de dados e revisão 
bibliográfica, bem como a análise de documentos e legislações vigentes. Desse modo, 
o estudo gerou uma reflexão perante o material bibliográfico a cerca da importância da 
prática sustentável associada ao exercício da atividade empresarial, sem afetar a 
obtenção de lucro. 

 
Resultados e Discussões 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 142 

 

No artigo “A empresa e sua função social”, o autor Augusto Geraldo Teizen Júnior (2009) 
afirma que: “a função social da propriedade se assemelha com a função social da 
empresa. Por isso, os bens de produção são postos em dinamismo, no capitalismo, em 
regime de empresa, como função social da empresa”. 

Logo, a diferença existente entre ambas as funções se tornam semelhantes ao analisá-
las em prol do bem social. Entretanto, no primeiro caso, a função social da propriedade 
possui um sentido amplo ao encarar uma riqueza que se destina à produção de bens 
que satisfaçam as necessidades sociais. 

Enquanto, no segundo caso, o empresário deve observar os seus próprios interesses, 
sobretudo ao visar o lucro, mas ponderar a ampliação que estes interesses poderão 

abarcar ao exercer a sua atividade econômica de forma organizada e profissional. 

Esse conceito abstrato de função é sempre o interesse alheio, e não o do próprio titular 
do poder, mais precisamente o poder-dever que conduz a atividade empresarial, pois a 
atividade da empresa é uma atividade organizada que implica na organização do 
trabalho alheio; e, é de se reconhecer, no entanto, a existência de interesses egoísticos 
de determinadas pessoas (empresário e trabalhador), porém a atividade empresarial 
apresenta um interesse público e para isso a existência de uma disciplina jurídica da 
“atividade” e da disciplina de intervenção na atividade privada, que caracteriza o direito 

moderno. (JÚNIOR,(2009). 

O Augusto Geraldo (2009) ainda menciona que o conceito de função, a princípio, é 
sempre voltado para o interesse alheio, sobretudo quando se trata de atividade 
empresarial, na qual abrange um interesse público. Portanto, geralmente, o status de 

função será pautado no bem social. 

O meio ambiente junto à atividade empresarial está ligada a expressão desenvolvimento 
ecologicamente sustentado, que visa à compatibilização do desenvolvimento 
econômico sem, no entanto, a realização de ações que resultem na degradação do meio 
ambiente para as gerações futura satisfazerem plenamente as suas necessidades 
fundamentais. AMARAL, (2011). 

Desse modo, a atividade empresarial pode atingir a sua finalidade e obter lucro, ao 
empregar ações e medidas em que auxiliem na preservação e não degradação 
ambiental, como ocorre com a empresa empreendedora Isis, ao reutilizar a água 
proveniente da elaboração de seus produtos lácteos para limpeza do maquinário e 
utensílios, além da aguagem da grama e capim utilizados como fonte de energia para a 
criação bovina. 

 
Conclusão 

 

A prática comercial está presente na sociedade desde a Antiguidade, quando os povos 
produziam o que lhes era necessário para o seu próprio consumo e trocavam o que 
sobrava. E vale ressaltar que, os fenícios foram destaque para o comércio ao 

expandirem a troca de seus produtos como bens utilizados para a venda. 
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Com isso, o comércio se aperfeiçoou no decorrer do tempo e houve uma aplicação 
metodológica ao seu favor, fazendo com que surgisse a empresa como atividade 
econômica organizada da produção ou circulação de bens ou serviços que objetiva o 
lucro. 

Neste esteio, tal atividade é exercida pelo empresário, sendo definido como aquele que 
a opera de forma organizada e profissional, consoante ao disposto do art. 966, do 
Código Civil. Vale ressaltar que, aquele, ainda deve observar alguns ditames legais 
esparsos na Constituição Federal para alcançar a finalidade de sua empresa. 

Logo, a função social da empresa, como um destes ditames normatizados e um dos 
princípios do Direito Empresarial, transcende os interesses do empresário, a fim de 

alcançar o bem social. 

Ademais, esta função social da empresa, pode ser na aplicação da ideia de 
sustentabilidade ao unir o exercício da atividade empresarial, a geração de lucro e, a 
preservação do meio ambiente, como um interesse público e social, como é aplicado 

pela empresa Laticínios Belo Vale LTDA, mais popularmente conhecida como Isis. 

Saliente-se que a aplicação sustentável da referida entidade societária consiste no 
reaproveitamento da água utilizada na elaboração de seus produtos lácteos, sendo 
destinada para higienização do maquinário e utensílios, bem como aguagem de grama 
e capim que são utilizados como alimento pela criação de gado de sua propriedade, a 
fim do fornecimento de leite. 

Conclui-se, pois, as práticas sustentáveis ao serem empregadas na atividade 
empresarial, não afetam o objetivo lucrativo que a empresa projeta, nem o exercício da 
atividade. Pois, ao reaproveitar um material ou componente que, em tese, seria 
descartado, o empresário, o consumidor e o meio ambiente se beneficiam pela junção 
de seus propósitos. 

Assim, com o incremento da ideia de sustentabilidade na atividade empresarial, como 
bem-posto com o exemplo da empresa Laticínios Belo Vale LTDA, mais popularmente 
conhecida como Isis, afere-se que o exercício da atividade empresarial se desenvolve 
normalmente ou até de uma forma melhor. Contudo, no Brasil, para que a 
sustentabilidade seja vista de maneira satisfatória, é preciso que as empresas sejam 
instruídas ou até mesmo, os empresários, estejam adeptos à adoção de ideias que 
auxiliem na dinâmica sustentável. 
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TÍTULO: Pesquisa arqueológica de campo em áreas de fazenda, dos séculos XVIII e 

XIX, no Seridó Potiguar 

Resumo 

O presente relatório tem o objetivo de expor resultados ainda parciais de 
pesquisas/intervenções arqueológicas realizadas pelo projeto Arqueologia em casas de 
fazenda na região Seridó: espacialidades, temporalidades e sociabilidades no sertão do 
Rio Grande do Norte. O projeto pretende compreender as relações de grupos que 
ocupavam essas áreas das fazendas, advindas do processo de interiorização do estado 
no período colonial, buscando expandir à pecuária e, posteriormente, o cultivo do 
algodão. Através de diversas documentações escritas e também através da cultura 
material presente nos sítios, dessa forma, buscamos entender melhor o cotidiano 
dessas populações históricas que habitaram a região do Seridó potiguar nos séculos 
XVIII e XIX. Neste momento podemos relatar o processo de trabalho que envolve a 
fazenda Belém, localizada no município de Acari/RN, que é uma nova fase do projeto e 
recém integrada ao mesmo e, após levantamentos, as intervenções iniciaram no final 
de 2018 e estão prosseguindo em 2019. 
 

Palavras-chave: Seridó. Casas de fazenda. Cultura material. 

TITLE: FIELD ARCHEOLOGICAL SURVEY IN FARM AREAS OF THE 18th AND 19th 

CENTURIES IN SERIDÓ POTIGUAR 

Abstract 

This report aims to expose still partial results of archaeological research / interventions 
carried out by the Archeology project in farm houses in the Seridó region: spatialities, 
temporalities and sociability in the backwoods of Rio Grande do Norte. The project aims 
to understand the relationships of groups that occupied these areas of the farms, arising 
from the process of interiorization of the state in the colonial period, seeking to expand 
to livestock and, subsequently, the cultivation of cotton. Through various written 
documentation and also through the material culture present in the sites, we seek to 
better understand the daily lives of these historical populations that inhabited the region 
of Seridó potiguar in the eighteenth and nineteenth centuries. At this moment we can 
report the work process that involves the Belém farm, located in the municipality of Acari 
/ RN, which is a new phase of the project and newly integrated to it and, after surveys, 
the interventions started in late 2018 and are continuing in 2019. 
 
Keywords: Seridó. Farm Houses. Material culture. 

Introdução 

Para que possamos nos situar acerca do projeto e sua temporalidade, trata-se do 
período de interiorização do Rio Grande do Norte que se deu entre os séculos XVIII e 
XIX, motivado em grande parte por atividades econômicas, sendo elas a agricultura e 
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pecuária. É nesse período impregnados com o espirito ocidental, os colonizadores, 
começaram o processo de controle, destruição e transformação do espaço tornando o 
até então “inabitado” propício ao abastecimento da subsistência colonial (CRUZ, 2018). 
Nesses espaços passa-se a construir casas de fazendas no Seridó potiguar, que eram 
habitadas por seus proprietários, familiares, trabalhadores e em alguns casos seus 
escravos. Era nas imediações das fazendas que a vida da colônia tinha seu início, eram 
desenvolvidos trabalhos voltados para subsistência, nesse interim, crias de gado, 
atividades agrícolas e manufatura se tornavam as principais atividades cotidianas. 

Esses espaços de moradias eram construídos nos locais mais altos do sítio, sempre 
ficavam próximos de rios ou riachos, lugares que poderiam viabilizar a construção de 
açudes para que as necessidades diante da natureza hostil fossem supridas. As casas 
eram construídas com alicerces de pedras, paredes em que a espessura variava de 
trinta a sessenta centímetros, tijolos medindo aproximadamente vinte centímetros, a 
argamassa utilizada era o barro, areia ou cal. Os pisos eram compostos por placas de 
barro, alpendre feito de pedras, os vãos das portas e janelas eram retos ou em formas 
de arcos, um fator a ser destacado é que algumas casas nota-se a presença de sótãos. 
Para fazendas dentro deste último padrão, o piso é composto com madeira fixada por 
cravos e pregos, sustentados por longas e firmes colunas de madeira. Já as portas da 
frente da residência ficavam posicionadas para setor onde fosse possível visualizar as 
demais construções, como: currais, casa de farinha, armazém, fabrica de rapadura. 
Essa visão era estratégica para que o fazendeiro observasse tudo que estava 
acontecendo na sua propriedade e demonstrar controle (DINIZ, 2008). 

A partir do trabalho de Nathália Diniz (2008) e de informações orais com a comunidade 
local sobre as localizações de remanescentes de fazendas no Seridó potiguar, os 
municípios de Ouro Branco, Caicó, Serra Negra do Norte, Currais Novos, Acari e 
Jucurutu foram identificadas áreas com potencial arqueológico. A partir da cultura 
material encontrada nos sítios arqueológicos podemos elaborar um traçado para 
compreender o seguimento do meio físico que é socialmente apropriado pelo homem, 
nesse interim, o homem intervém, modela, da forma a elementos do meio físico, 
segundo propósitos e normas culturais, conforme se alinha aos padrões que incluem os 
objetos e projetos. Desse modo, ao analisar a cultura material é necessário encara-la 
como suporte material, físico, imediatamente concreto, da produção e reprodução da 
vida social, assim, os artefatos, podem ser considerados sob duplo aspecto: como 
produtos e como vetores de relações sociais (MENEZES, 1983). 

Diante do exposto, percebermos que o Seridó Potiguar oferece um potencial 
arqueológico abundante, tanto pré-histórico como também histórico. No que tange as 
intervenções em casas de fazenda, vemos poucas discussões a respeito da temática, o 
projeto vem com a tentativa de resgatar essa memória socioeconômica das fazendas 
históricas através da sua materialidade, olhando para os artefatos culturais presente nos 
sítios, utilizados como principal fonte de estudo, podemos compreender questões 
essenciais, tais como: modo de vida, movimentações econômicas e relações sociais. 
Na maior parte dos casos, essas construções são encontradas ao relento, sendo 
destruídas por ações intempéricas e ações antrópicas ou de reapropriação do espaço, 

desse modo, contribuindo para o apagamento da memória identitária da região. 

 
Metodologia 
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Grande parte dos sítios mapeados foram descobertos graças ao trabalho Velhas 
Fazendas da Ribeira do Seridó, da Nathália Diniz (2008) e com base em levantamentos 
documentais realizados no Laboratório de Documentação Histórica - LABORDOC, tais 
como: inventários, certidão de casamento, recibos, entre outros. Esse levantamento 
bibliográfico de dados históricos/arqueológicos, são essenciais para o confronto de 
dados (corroborações e/ou refutações), buscando o aprofundamento na obtenção de 

informações que enriqueçam a pesquisa. 

“(...) as escassas publicações de arqueologia histórica em nosso país têm devotado 
pouco espaço à identificação e classificação dos artefatos obtidos nesse tipo de 
pesquisa, salvo raras exceções. Tal fato deve-se à tradicional falta de verbas, pessoal 
qualificado, além das implicações resultantes de aplicabilidade da arqueologia vista por 
alguns, como um mero conjunto de técnicas postas a serviço da restauração de bens 
culturais (Fortes, Conventos, etc.) ” (ZANETTINI, 1986, p. 118). 

O projeto busca a valorização da Arqueologia Histórica, onde há poucas pesquisas na 
área e no que diz respeito a região do Seridó Potiguar, são quase inexistentes. 
Consideramos que todo esse material há informações para se extrair, dessa forma, nos 
baseamos em atributos que podem esclarecer as temporalidades, dentre eles estão: a 
técnica de produção, presença e ausência de decorações nas peças, como também 
presença de carimbos, brasões, escudos, e automaticamente pode ser ligado ao 
determinado fabricante. 

Após o levantamento de fontes documentais, num segundo momento, é necessário o 
deslocamento e ações interventivas aplicadas diretamente no sítio, utilizando de 
estratégias que melhor se adequem para obtenção de dados primários e secundários. 
As técnicas utilizadas na pesquisa de campo e de laboratório visam primordialmente 
possibilitar interpretações acerca das espacialidades, temporalidades e relações sociais 
desenvolvidas e/ou presentes em casas de fazenda no Seridó Potiguar. Desse modo, 

os procedimentos utilizados foram: 

(1) Fotografar a estrutura e os entornos da fazenda, fazer uma varredura no local para 
observar o potencial arqueológico, e lugares de fácil acesso e que tenha uma boa 
visualização do solo; 

(2) Fazer coleta de superfície em materiais arqueológicos que estão dispersos pelo solo; 

(3) Utilizar técnicas invasivas na superfície, como o poço-teste e sondagens, com 
tamanhos variados dependendo dos tipos de materiais que estão aparecendo; 

(4) Demarcar a área a ser escavada, contabilizar e escavar as áreas de quadriculamento 

ou trincheiras; 

(5) Realizar o registro dos materiais arqueológicos que foram coletados no campo com 
ficha de coleta, onde identifique o material, o setor e unidade de onde foram 
encontrados, o nível e a quantidade de peças. 

Após a demarcação da área, as escavações são iniciadas, separando uma equipe de 
pessoas para realizar a escavação dentro das quadrículas medindo 1m², utilizando 
colheres de pedreiro, espátulas, pás e pinceis. Para garantir a segurança dos 
pesquisadores foram utilizadas luvas, máscaras e óculos de proteção. O processo de 
escavação ocorre por níveis, cada nível corresponde a 10 centímetros, podendo chegar 
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a (1) um metro de profundidade de acordo com a quantidade de material que esteja 
aparecendo. 

Cada quadrícula é nomeada com uma letra e um número, como por exemplo: A1, A2, 
B1, B2, e assim sucessivamente dependo da quantidade de quadrículas que a área a 
ser escavada possui. Essa nomeação serve justamente para identificar esse registro em 
etiquetas de identificação para saber de onde o material saiu. Outra equipe fica 
responsável por levar o material dos baldes com terra para que sejam peneirados e 
colocados em sacos plásticos identificados correspondentes a quadrícula na qual foi 
retirada. A todo o momento da intervenção uma pessoa fica responsável pelo caderno 
de campo para que relate e tenha controle do material que está sendo retirado, fazendo 
descrições do ambiente, descrição do solo, orientação da área, anotando os nomes dos 
coletores para que não ocorram problemas quando o material for transportado para o 
laboratório. 

Com a finalização das intervenções, todo o sedimento retirado da área foi colocado 
novamente para que não ficassem abertas no terreno, pois, “é importante lembrar que 
a escavação não é um procedimento que se pode repetir e não deixa de ser uma 
destruição controlada” (SOUZA, 2017, p. 42). Entretanto, procuramos deixar o mínimo 
de destruição possível na natureza, somente os necessários para realização do 

trabalho. 

Em seguida, os materiais foram transportados para o Laboratório de Arqueologia do 
Seridó, onde passaram pelas seguintes etapas: 

(1) Limpeza de todo material com escovas molhadas e/ou secas; 

(2) Separação adequada, por exemplo: louças em saco com louças, cerâmicas juntas 
com as cerâmicas; 

(3) Descarte de material por serem pedras coletadas por engano, cerâmica construtiva, 
ou fragmentos que sejam inviáveis de tombamento devido seu tamanho inferior a 1,5 

milímetros; 

(4) Com o material exposto sobre as mesas, contabilizamos e tentamos remontá-los 
utilizando cola de papel; 

(5) Iniciar processo de tombamento, utilizando base de unha, bico de pena e tintas 
nankin, logo após a aplicação da tinta, outra camada de base é colocada para garantir 
a proteção do registro de tombo; 

(6) Processo de análise. 

Tendo a análise como última etapa, podemos finalmente compreender um pouco sobre 
os vestígios arqueológicos encontrados através de imagens e bibliografias sobre o 
material. Entendemos sobre a técnica de produção, decorações, carimbos, bordas, 
bases, entre outros atributos que possibilitam a chegarmos à conclusão de cronologia e 
aplicamos os conhecimentos, com auxílio do Microsoft Excel para preenchimentos de 
tabelas e criação de gráficos com resultados na medida em que pesquisa avança, pois, 
trata-se de etapas que exige muito tempo e trabalho em grupo. 
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Resultados e Discussões 

 
  

As intervenções arqueológicas ocorridas no final de 2018 e início de 2019 pela equipe 
do Laboratório de Arqueologia do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, campus Caicó, no sítio histórico da fazenda Belém, possibilita, através da cultura 
material, interpretações a respeito de espacialidades, temporalidades e das relações 
sociais desenvolvidas ou presentes nessas fazendas trabalhadas no projeto. (SILVA, 
2017). 

A cada intervenção numa nova fazenda é possível pensar no modo de vida que essas 
populações tinham a partir da paisagem do local e dos vestígios deixados no entorno 
da moradia por essas pessoas que por lá habitaram, então a partir desse primeiro 
contato acabam proporcionando a proximidade com as identidades da nossa região 
para que possamos interagir com a história local e Arqueologia, vale mais uma vez 
destacar a importância desse trabalho com as fazendas que podem nos dar muitas 
informações sobre a ocupação por povos históricos em nossa região, numa perspectiva 
arqueológica, a partir de estudos da cultura material. Dessa forma, 

referências materiais permitem perceber de forma direta, palpável, processos de 
mudança, diversidade social e variadas formas de apropriação dos espaços e das 
práticas sociais. Ao mesmo tempo, dá sentido histórico ao cotidiano e fortalece o 
sentimento de cidadania, na medida em que cada indivíduo se percebe como partícipe 
do presente e construtor do futuro. (TOCCHETTO; SYMANSKI; OZÓRIO; 
CAPPELLETTI, 2001, p. 3). 

Em relação as casas de fazendas, que na visão de muitas pessoas são apenas casas 
abandonadas que estão se deteriorando, que não significam mais absolutamente nada 
para a comunidade/sociedade, por isso não recebem nenhuma atenção de órgãos 
competentes. Pode-se dizer que a mesma visão que temos sobre patrimônio, que 
muitas vezes, relacionamos a prédios públicos ou monumentos antigos, patrimônio é 
também pelo valor simbólico, independentemente de ser novo ou antigo, são paisagens, 
são tradições, lendas, não precisam ser físicos para que sejam considerados um 
patrimônio. Segundo Silva (2017), é preciso trazer métodos que estimulem a 
preservação de bens culturais. Há uma necessidade de educar para o patrimônio que, 
infelizmente, não são vistas em escolas, casas de famílias ou em outras instituições, 
quando ocorre é sem eficiência e quase não ocorre mais. 

CONTEXTUALIZANDO O SERIDÓ 

O Seridó potiguar é uma região interestadual, localizada no sertão da região Nordeste 
do Brasil, ocupando o centro-sul do Rio Grande do Norte e alguns municípios ao sul da 
Paraíba. É uma área sertaneja de clima semiárido, com baixo regime hídrico o que a 
torna extrema seca. Cruz (2018) aborda que a palavra sertão está engendrada em um 
“relato de espaço”, isso quer dizer que a palavra sertão estava imbuída com 
caracterizações ideológicas e visuais daquilo que ele apresentava, a partir desse ponto, 
ao falar sobre sertão saltaria imagens dos significados e atribuições, estereotipadas, 
dadas a palavra como um local de extremo calor, sem chuvas e consequentemente sem 
água. 
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Contudo, apesar da região seca e com pouco índice pluviométrico o Sertão do Seridó 
também é caracterizado pela quantidade de rios e ribeiras que fazem parte do Rio 
Piranhas. Segundo Cruz (2018) as características ambientais que marca o Sertão do 
Rio Piranhas faziam das terras próximos a córregos de rios, locações privilegiadas para 
sobrevivência. Com a seca e escassez de água, as terras úmidas dos leitos dos rios 
secos podiam dar suporte para uma manutenção da vida dos animais e das pessoas 

com o fornecimento de água de cacimbas e cacimbões. 

A relação com a paisagem natural do sertão semiárido está impregnada com uma visão 
colonizadora que detinha como base o controle/destruição da natureza, voltadas para o 
domínio do ambiente e do meio natural. Esse controle sobre o espaço e natureza se 
dava ao modo de garantir a sobrevivência em um local que se caracterizava cheio de 
adversidades, nesse interim, intervenções antrópicas sobre o meio faziam-se 
necessárias para garantir benefícios feitos na propriedade, a exemplo: o represamento 
de riacho (CRUZ, 2018). 

A região do Seridó Potiguar até meados do século XVIII é caracterizada por um 
processo de interiorização da capitania do Rio Grande por minifundiários familiares, 
voltado à expansão pecuária determinada pela economia colonial voltado à produção 
de cana-de-açúcar no litoral. Com o movimento expansionista do cultivo da cana que se 
debruçava por todos os terrenos disponíveis para seu cultivo, a pecuária foi aos poucos 
perdendo seu espaço. À medida que a rentabilidade sobre o produto açucareiro crescia 
maior era a sua demanda para o cultivo, logo, mais terras eram preparadas para receber 
o “ouro branco” (MACEDO, 2000). 

O território dividido entre produção açucareira e pecuária acabou gerando uma 
incompatibilidade econômica, o criatório de gado agora era proibido de estar a menos 
de 10 léguas do litoral. A partir das novas demandas sociais e econômicas estabelecidas 
para os criatórios, a necessidade da separação entre a monocultura canavieira e a 
pecuária fez-se valer. A condição básica para a projeção do criatório foi a vastidão de 
terras ainda não exploradas pelo colono invasor, que ainda, associada ao baixo teor 
nutritivo dos pastos contribuíram para rápida penetração nos sertões pelos vaqueiros e 
suas crias de gado. (MACEDO, 2000). 

Algo a ser destacado que o avanço das fronteiras litoral-sertão foi marcado por conflitos 
bélicos com grupos indígenas que defendiam seu território do colono invasor, podemos 
citar como exemplo a esses conflitos a Guerra dos Bárbaros. Outro fator a ser destacado 
é o aprisionamento dos indígenas para trabalho escravo nas lavouras de cana-de-
açúcar, assim como, as missões jesuítas de catequese, ambas, para o bem ou para o 
mal contribuíram para construção de uma nova cultura híbrida que viera a se tornar 
alicerce do que seria conhecido como “brasilidade” (MORALES, 2001). 

No século XVIII a especialização econômica do Seridó voltado para as crias de gado 
possibilitava um novo reajuste econômico e social. A pecuária se tornava atrativa, pois 
“ao contrário do que ocorria com a açucareira, a economia criatória não dependia de 
gastos monetários no processo de reposição do capital e de expansão da capacidade 
produtiva" (FURTADO, 1986, p.60 apud MACEDO, 2000 p.2). O desenvolvimento 
pecuarista possibilitou o surgimento das primeiras fazendas de criação de gado, 
tornando-as um ponto chave para se compreender os processos socioeconômicos da 
região. Desse modo, era se retirado da terra, aquilo necessário para subsistência do 
cotidiano, consequentemente também era a terra que caracterizava e ditava as posições 
sociais, políticas e econômicas. 
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A FAZENDA BELÉM 

A partir de análises do inventário do Sargento Mor Felipe de Moura e Albuquerque, 
datado de 1789, é possível observar a presença de escravos e casas de senzala 
presentes no Seridó Potiguar, estas informações presentes no inventário acabam sendo 
um acontecimento inusitado ao apontarmos que o sertão do Rio Grande do Norte era 
uma região extremamente seca e voltada para pecuária de subsistência, diferentemente 

do litoral voltado para a monocultura da cana-de-açúcar. 

De acordo com o trabalho de Jardelly Santos (2017) e um olhar sobre estudos 
antropológicos, históricos (artigos, dissertações, teses e documentações) e relatos a 
partir de memórias de afrodescendentes mostram que no Seridó houve uma relação de 

famílias negras associadas às casas de fazendas. 

A fazenda Belém, pertencente ao município de Acari, configurava-se ao apresentar uma 
casa sede e casas senzalas, contendo em sua propriedade um total de 24 escravos. Os 
inventários mostram que os escravos foram repassados por herança permanecendo sob 
o domínio da mesma família de 1789 e 1855. Todas as fazendas que fazem parte dos 
entornos da Belém são compostas por famílias negras descendentes de escravos que 
deram origens a esses grupos familiares. 

Segundo a transcrição do inventário do Sargento Mor Felipe de Moura e Albuquerque, 

realizada por Olavo de Medeiros Filho é possível notar que: 

[...] informações acerca da genealogia dos proprietários da fazenda Belém, fazendo 
referência a dez filhos da união entre o Sargento e Dona Maria da Puridade Barreto. A 
última filha do casal recebe o mesmo nome da mãe (Maria da Puridade Barreto) 
acrescida do Júnior para indicar filiação desta com a primeira. Essa última filha do casal, 
que nasce em 1788, um ano antes da feitura do Inventário do Sargento-Mor, é a mesma 
que aparece nos relatos dos nossos interlocutores como uma “tia” antiga e muito rica. 
(SANTOS, 2017, p. 47). 

Ao longo do texto, podemos perceber que a família Belém é muito poderosa como 
mostram alguns dados de posses da família fruto de inventários disponíveis no trabalho 
de Santos (2017). Maria da Puridade Barreto Júnior após assumir todo o poder dos bens 
da família chegou a possuir 11 escravos, onde o maior peso na riqueza era estabelecido 
justamente na de escravos. A senhora Maria da Puridade é descrita como uma pessoa 
muito rica, segundo os descendentes da fazenda Belém e afirmam que o livro com 
escritura das terras foi misteriosamente perdido da paróquia de Nossa Senhora da Guia, 
onde ela doou seus bens como herança. Um detalhe que chama atenção é a ideia que 
Maria da Puridade teria doado suas terras para a paróquia de Nossa Senhora do 
Rosário de Acari, porém, não coincide com a temporalidade histórica da cidade. Maria 
da Puridade foi sepultada em 27 de julho de 1829 aos 41 anos, vítima de uma picada 
de cobra. As movimentações na moradia se estendeu até por volta de 1950 até o seu 
abandono total, mas houveram diversas ocupações no decorrer do tempo. (SANTOS, 
2017). 

As intervenções feitas na Belém vieram a realizar um levantamento preliminar 
possibilitando interpretações características das casas de fazenda do Seridó Potiguar 
acerca da espacialidade, temporalidade e relações sociais presentes em sua cultura 
material. Debruçando sobre a materialidade disposta no sítio arqueológico, onde 
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buscamos evidenciar as transformações e ressignificações do meio físico modelados 
socialmente a partir de apropriações feitas pelo homem. 

Nesse primeiro momento foram realizadas visitas técnicas ao local da fazenda, onde 
eram demarcados os locais com alta presença de material arqueológico, assim como a 
busca de restos da estrutura da casa sede da fazenda, como das senzalas. A partir das 
disposições e concentração dos materiais arqueológicos foi decidido realizar em um 
segundo momento a escavações de poços-testes visando conhecer o subsolo nas áreas 
de sítio arqueológicos buscando à obtenção de dados iniciais sobre a ocorrência de 
vestígios de subsuperfície, extensão e profundidade da estratificação natural/cultural. 
Nessas intervenções foram coletados cerca de 394 fragmentos de materiais 
arqueológicos, sendo eles: cerâmicas utilitárias e construtivas, vidros, faianças, metais, 
materiais líticos e ósseo. 

 

 

  
 
Conclusão 

 

O projeto como um todo, evolvendo documentos, bibliografia, história oral, cultura 
material e as intervenções realizadas na fazenda Belém definem a importância da 
memória dessas fazendas históricas pela região do Seridó potiguar. A identidade dos 
seridoenses que estão sendo estudadas, trabalhando com esses espaços de moradia 
que foram o marco da ocupação da região. No caso da materialidade da Belém devemos 
ter consciência que os materiais arqueológicos das intervenções podem sofrer uma 
brusca variação cronológica devido as diversas ocupações e temporalidades diferentes 
num longo período de tempo. 

Além disso, sabemos que os processos de pesquisas geralmente são demorados e, 
com o tempo vamos obtendo informações, chegando a determinadas conclusões. Neste 
caso, os materiais coletados encontram-se em laboratório, onde o mesmo pode ser 
utilizado como objeto de estudo em outras pesquisas, dessa forma, a cultura material 
como fonte está disponível para a comunidade local e acadêmica. “O papel social que 
todo pesquisador deve ter em mente é a divulgação dos resultados para a população 
em geral, mas principalmente, para as pessoas que vivem próximas às áreas dos sítios 
arqueológicos”. (SILVA, 2017, p. 41). E ainda de acordo com Silva (2017), as nossas 
identidades são reafirmadas quando novas informações sobre determinado local 
surgem, fazendo com que as pessoas reconheçam como um patrimônio pertencente ao 
munícipio, que os representem, levando em consideração todo o contexto histórico que 
há por trás desses vestígios do passado. 

A fazenda Belém recém integrada ao projeto está passando por um momento de 
identificação e catalogação, sendo os primeiros passos, nesse momento não há a 
possibilidade de muitas informações precisas sobre o material coletado, por isso é 
necessário um tempo maior para que os resultados da pesquisa sejam revelados com 
precisão, assim como os demais sítios do projeto por se tratar de um processo lento e 
que algumas vezes necessita do diálogo com outras disciplinas. A ideia é que muitos 
desses resultados sejam mostrados em congressos assim como vem ocorrendo desde 
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o início do projeto. Os materiais arqueológicos do projeto estão disponíveis para 
pesquisa no Laboratório de Arqueologia do Seridó, as documentações utilizadas no 
projeto poderão ser consultadas no LABORDOC, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, CERES, campus Caicó. 
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Anexos 

 

 

Anexo 01: Mapa de localização da Fazenda Belém. Elaboração: Bianca Oliveira, 2019. 

 
 

Anexo 02: Ações Interventivas na Fazenda Belém. Elaboração: Bianca Oliveira, 2019. 

 
 

Anexo 03: Prospecção no entorno da Fazenda Belém. Foto: Bianca Oliveira. 

 
 

Anexo 04: Realização da intervenção poço teste. Foto: Bianca Oliveira. 

 
 

Anexo 05: Finalização do poço teste. Foto: Bianca Oliveira. 

 
 

Anexo 06: Medição do poço teste. Foto: Bianca Oliveira. 

 
 

Anexo 07: Utilização do caderno de campo para anotações básicas sobre as 
intervenções. Foto: Bianca Oliveira. 

 
 

Anexo 08: Execução de poço teste na Fazenda Belém. Foto: Bianca Oliveira. 

 
 

Anexo 09: Peneiramento do sedimento. Foto: Bianca Oliveira. 
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Anexo 10: Sedimento sendo peneirado durante a intervenção poço teste. Foto: Bianca 
Oliveira. 

 
 

Anexo 11: Material arqueológico em laboratório fruto das intervenções na Fazenda 
Belém. Foto: Diógenes Saldanha. 

 
 

Anexo 12: Cerâmica em processo de catalogação no Laboratório de Arqueologia do 
Seridó. Foto: Diógenes Saldanha. 
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TÍTULO: AS PELEJAS DE LEANDRO GOMES DE BARROS: ANÁLISE DA 

RECEPÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO NAS OBRAS DO POETA 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma abordagem inicial de 
recorrências do Mundo Antigo nas pelejas do poeta paraibano Leandro Gomes de 
Barros, mais precisamente debatemos acerca do conceito de recepção da recepção 
clássica. Para isso, as discussões presentes em Aderaldo Luciano (2012), Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior (2013), Ana Maria de Oliveira Galvão (2001) e Paul Zumthor 
(2018) foram fundamentais para a definição do conceito de recepção e como ela se 
aplica nos cordéis. Além disso, a leitura da obra do poeta juntamente com o referido 
aporte teórico contribuiu para entendermos as apropriações e as multiplicidades de 
formas que os poetas inserem em seus folhetos. 

 
 
Palavras-chave: Recepção. Pelejas. Cordel. Leandro Gomes de Barros. 

TITLE: LEANDRO GOMES DE BARROS PELEJAS: ANALYSIS OF THE CLASSICAL 

WORLD RECEPTION IN THE WORKS OF THE POET 

Abstract 

 

The present work has as main objective the initial approach of World Social Media 
recurrences in Brazil to Leandro Gomes de Barros, but we discuss the concept of 
reception of classical reception. For this, as the discussions in Aderaldo Luciano (2012), 
Durval Muniz de Albuquerque Junior (2013), Ana Maria de Oliveira Galvao (2001) and 
Paul Zumthor (2018) were fundamental for the definition of the concept of reception and 
how it apply on the twine. In addition, reading the poet's work together with the 
aforementioned theoretical contribution contributed to understand the appropriations and 

the multiplicity of forms that the poets insert in their works. 

 
 
Keywords: Reception. Pelejas. Cordel. Leandro Gomes de Barros. 

Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo expressar os resultados da pesquisa que é um 
desdobramento do plano de pesquisa elaborado pela professora Dra. Airan dos Santos 
Borges de Oliveira (UFRN/Ceres – Campus Caicó) intitulado “As apropriações da 
Antiguidade Clássica nos Cordéis Brasileiros” e dai surge o presente plano de trabalho 
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que dá nome a este artigo. Nesse sentido, temos como principal ponto de partida a 
missão de pesquisa realizada no segundo semestre de 2018 aonde pudemos ter contato 
direto com as fontes. O interesse em trabalharmos com o poeta paraibano Leandro 
Gomes de Barros surge a partir do contato direto com as fontes. Para tal 
empreendimento a Fundação Casa de Rui Barbosa foi também fundamental para o 
levantamento e a análise das fontes, o que facilitou o desenvolvimento da pesquisa por 
meio do material disponível na plataforma online. 
 
Sabemos que a produção cordeliana surge por volta do final do século XIX e início do 
século XX e ao longo deste é perceptível o grande número de cordéis produzidos, 
publicados, editados e reeditados nos mais diversos cantos do país. Mas antes de 
apresentarmos de maneira mais aprofundada algumas particularidades deste estilo 
literário é fundamentalmente necessário enfatizar, de acordo com Lourival Andrade 
Júnior (2017) e Aderaldo Luciano (2012) que o cordel, bem como conhecemos é uma 
produção brasileira. Mais especificamente foi criada a partir e no sertão paraibano. 
 
Contrapondo-se ao que defendem alguns poetas sobre a origem do cordel e que 
afirmam categoricamente para uma origem lusitana como Gonçalo Ferreira da Silva 
(2008) que a Literatura de cordel surge na Península Ibérica e vem para o Brasil a partir 
dos contatos dos colonizadores com as populações sertanejas. No entanto, neste 
trabalho concordamos com Lourival Andrade Júnior (2017) e Aderaldo Luciano (2012) 
ao defenderem que o cordel assim como o conhecemos é fruto do nordeste brasileiro, 
dos poetas que ali estavam presentem e retratavam as suas vidas em versos. 
 
Dito isso, alguns dos primeiros poetas populares (ou mais conhecidos como poetas de 
bancadas ou gabinete) são: Leandro Gomes de Barros (1865 – 1918) natural de 
Pombal/PB; João Martins de Athayde (1880 – 1950) de Ingá/PB; e Francisco das 
Chagas Batista (1882 - 1930) da Vila do Teixeira/PB. Eles foram fundamentais para a 
difusão e para a constituição do cordel como conhecemos atualmente. O cordel 
representa, antes de tudo, o contato do povo com um mundo mais diverso – e porque 
não moderno? – no qual as informações do cotidiano chegam a partir dos versos de 
poetas como Leandro Gomes de Barros que foi o pioneiro na produção e edição dos 
cordéis e dissemina para o povo, em versos, os acontecimentos. 
 
A partir do que foi apresentado pretendemos fazer uma análise das obras de Leandro 
Gomes de Barros de modo a enfocar nas Pelejas como objeto de análise que norteará 
os desdobramentos desta pesquisa que se encontra em andamento. As pelejas nos 
conduziram para a análise da recorrência do mundo antigo nesse segmento do cordel 
que é caracterizado pela disputa entre dois cantadores que cantam tendo como objetivo 
desqualificar o oponente e demonstrar que o seu conhecimento é amplo e pode versejar 
sobre diferentes assuntos, tudo isso no improviso. 
 
Com a definição de nosso objeto de análise decidimos por utilizar a discussão de 
Annastasia Bakogianni (2016) Paul Zumthor (2018) e Ana Maria de Oliveira Galvão 
(2001) como arcabouço teórico acerca dos estudos de recepção do mundo clássico e 
com a definição de recepção através da qual poderemos dialogar com a cultura popular; 
e para este ponto utilizamos Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2013) no qual o autor 
aponta as práticas e procedimentos dos estudos de folclore e da cultura popular. Vale 
destacar que as informações sobre o poeta em questão são tiradas da biografia 
elaborada por Arievaldo Viana (2014) que apresenta de maneira paralela à história deste 
vate da poesia popular e a sua quando de seu contato com a obra leandrina. 
 
Metodologia 
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Desenvolvimento teórico-metodológico das fontes 

Como já apontamos anteriormente, para a presente pesquisa que tomou novos rumos 
após o trato das fontes coletadas nos dois acervos que tivemos contato, são eles: o 
LAELL em Campina Grande, Paraíba; e o NUPPO em João Pessoa, capital paraibana. 
Como é natural do exercício dos historiadores fomos guiados pelas fontes às pelejas e 
em especial a do supracitado poeta. Mas qual o motivo que nos levou ao interesse pelas 
pelejas? E por que Leandro Gomes de Barros? Essas duas problematizações são 
fundamentais para nossa análise e que serão respondidas ao longo da discussão. 

Para tanto, dada a ampla e diversa produção deste poeta, analisamos duas pelejas que 
nos apresentaram algumas menções do Mundo Antigo, a saber: A peleja de Antonio 
Baptista e Manoel Cabeceira; Debate de Josué Romano com Amaro Coqueiro: do 
Piahuy (1915). Diante dessa apresentação fez-se necessário a leitura das fontes, mas 
também de referências, como já adiantamos anteriormente, que contribuíram para a 
definição do que queríamos extrair de nossas fontes, os estudos sobre recepção e em 
especial a do mundo clássico. 

Assim, as definições de recepção se congregam quando discutimos as ideias presente 
em Zumthor (2018, p. 50) e Galvão (2001) quando o primeiro defende que a recepção 
se reproduz a partir da performance e leitura; e esta faz uma análise caracterizando os 
leitores de folhetos como leitores/ouvintes. Com isso, demonstramos que o diálogo entre 
esses dois autores é fundamental para ampliarmos nossas percepções acerca dos 
estudos que se fundamentam nos estudos de recepção e a importância e relevância de 

tais estudos. 

Frente ao panorama criado pelos autores que abordam as definições de recepção, 
apresentamos nosso referencial teórico em relação à recepção do mundo clássico. E 
neste texto a autora nos introduz para como os estudos de recepção do mundo clássico 
se delinearam e dar exemplo e definições para o conceito. E o que nos interesse na 
análise é compreender como a autora define o conceito. Segundo ela, recepção se 
encaixa sob os preceitos das teorias críticas quando discutem acerca da multiplicidade 
dos textos e a autora ainda aponta que a recepção é uma conversa de mão dupla com 

o mundo clássico (BAKOGIANNI, 2016, p. 115). 

 
Resultados e Discussões 

 

Leandro Gomes de Barros (1865 – 1918) 

O poeta paraibano nasce em 19 de novembro de 1865 nas proximidades da cidade de 
Pombal/PB, na fazenda Melancia; local este que fica até por volta dos oito anos quando 
perde seu pai e fica sob os cuidados de seus avós maternos e depois se muda com eles 
para a Vila do Teixeira onde aprenderá as primeiras letras com seu tio Padre Vicente 
Xavier de Farias (1822 – 1907). E até por volta dos 15 anos fica em Teixeira sendo 
ensinado pelo seu tio mestre-escola e após uma série de desentendimentos sai de casa 
e parte para cidades do Pernambuco como Vitória de Santo Antão até se estabelecer 
em Recife entre os anos de 1906 e 1909. 
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Autor de diversas obras como O boi misterioso, A peleja de Manoel Riachão com o 
Diabo, Peleja de José Carneiro com Manoel Serrador, dentre outras, O cachorro dos 
mortos. De acordo com Sebastião Nunes Batista (1977, p. 267) “sua produção estimada 
em várias centenas de folhetos, que permanecem até hoje em sucessivas edições”. Já 
Arievaldo Viana (2008, p. 129) defende que “O estilo de Leandro é inconfundível. Ele 
teve fôlego para transitar em todos os gêneros e modalidades correntes: peleja, 

romance, gracejo, crítica social, e o fez com maestria”. 

Essas duas passagens nos ajuda a pensar a importância de Leandro Gomes de Barros 
para a produção cordeliana e entender que ele foi fundamental para a construção e 
disseminação dos cordéis como conhecemos atualmente, pois é a ele que é atribuído o 
título de pioneiro nas produções e edições de cordéis além de ser conhecido como o 
primeiro editor de folhetos de cordéis. Leandro foi responsável por estabelecer algumas 
regras nos folhetos como as rimas em sextilhas (ou estrofes de seis versos) e isso 
também influenciou as cantorias, como é possível identificar em Aderaldo Luciano 

(2012) quando discute as relações entre as cantorias e as pelejas (folhetos). 

Mas o que são as Pelejas? 

Modalidade de desafio entre dois cantadores, de improviso, ao som da viola ou impressa 
em folheto pelos poetas de composição ou bancada. Os cantadores procuram, em seus 
versos, diminuir as qualidades e aumentar os defeitos de seus parceiros. O final da 
cantoria é marcado pela vitória de um dos contedores, quando o perdedor ‘enfia a viola 
no saco’, reconhecendo a derrota ou pelo reconhecimento do talento de ambos (2013, 
p. 105). 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Literatura de Cordel (2013) a descrição acima 
aponta para uma melhor caracterização do que seriam as pelejas. Nesse sentido, 
concordamos com Aderaldo Luciano quando ele discute sobre o que são as pelejas e 
que estas são uma tentativa de representar as cantorias, onde dois cantadores disputam 
por meio de uma cantoria utilizando de elementos diversos nos quais incluem abrir mão 
de qualquer preconceito e que Durval Muniz (2013, p. 90 – 91) aponta que nesses 
desafios as violências verbais eram convencionais e não deveriam ser levadas a sério, 
mas que muitas vezes os contendores ou até mesmo os ouvintes presentes 

desandavam em pancadaria física. 

E dentro das Pelejas se encontra algumas variações que é de fundamental importância 
citar, são: os desafios, encontros e disputas. Mais uma vez apresentaremos a análise 
de Aderaldo Luciano acerca desses três segmentos dentro do que nosso objeto de 
análise. Ele afirma que “Diferentemente dos desafios, essas três categorias não querem 
imitar o ambiente da cantoria, o embate entre dois cantadores, mas uma disputa de 
conhecimento ou na defesa de um posicionamento intelectual” (LUCIANO, 2012, p. 30). 
Essas diferentes modalidades contribuem para demonstrar a diversidade que o cordel 
possui, pois até mesmo em um dos seguimentos no qual nos aportamos dentro do 
presente projeto, as pelejas, apresentam-se inúmeras possibilidades de análises. 

A Antiguidade nas pelejas de Leandro Gomes de Barros 

Mais uma vez podemos congregar em diálogo os nossos referenciais de modo a 
considerar as definições do conceito de recepção os quais contribuem de maneira 
significativa para as análises que foram empreendidas no presente trabalho. Pois, como 
definiu Bakogianni (2016), Galvão (2001) e Zumthor (2018) podemos considerar que 
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tanto as questões sobre os leitores/ouvintes, como a presença fundamental da 
performance e da leitura, como a conversa de mão dupla com a literatura (mundo) 
clássica, são essenciais para a analisar a recepção do mundo clássico nas pelejas de 
Leandro Gomes de Barros. 

Podemos perceber, em uma abordagem inicial da obra do poeta, que ao longo das 
leituras as aparições do Mundo Antigo são diversas, desde nomes de cidades, 
pessoas/figuras conhecidas na história e até mesmo uma caracterização, por meio de 
analogias, de determinados personagens dentro do cenário imaginário dos poetas e 
cantadores que compõem as pelejas, principalmente quando os personagens são 
fictícios, a presença do mundo antigo destaca o conhecimento que o poeta detem, 

enaltecendo-o entre seus pares. 

Aqui, é fundamentalmente necessário apresentar os resultados parciais do que vem 
sendo debatido por meio do arcabouço teórico, as menções do Mundo Antigo nas 
pelejas. N’ A peleja de Antonio Baptista e Manoel Cabeceira podemos identificar dois 
momentos na página 12 em que os personagens mencionam a palavra decurião e 
Alexandre, referenciando-se aos soldados dos exércitos romanos e a um dos 
personagens mais conhecidos, Alexandre, O Grande. Já no Debate de Josué Romano 
com Amaro Coqueiro: do Piahuy é perceptível a referência a dois deuses do panteão 
romano, Minerva e Vulcano, e ao rei Salomão – outro personagem marcado no 
imaginário quando nos referimos ao Mundo Antigo. 

Quando nos referimos às pelejas e determinamos como ‘os folhetos’, estamos 
diferenciando as pelejas cantadas pelos cantadores, violeiros que são obras do 
improviso e as pelejas escritas pelos poetas de bancadas ou gabinete que, assim como 
o nome sugere, foram produzidas no “silêncio das tipografias, ou escritórios desses 
poetas. Mesmo que reproduzam o cenário característicos dessas cantorias essas 
pelejas que são construídas pelos poetas de bancadas à vezes nem mesmo existiram 
ou como aponta Leandro em seu folheto A Peleja de Manoel Riachão com o Diabo na 
qual o poeta diz que a história foi repassada para ele por um “velho da época” que a 
mantinha guardada na memória e dele somente eram as rimas. 

 

Conclusão 

 

Finalizando a análise que o presente artigo se propõe, reiteramos que a pesquisa 
apresenta-se em constante desenvolvimento e esta fase foi fundamental para que 
pudéssemos prosseguir para outras discussões que não são possíveis dentro do 
presente trabalho. Portanto, além desta indicação reafirmamos a importância deste 
empreendimento tendo em vista que dentro do que propomos não existem trabalhos na 
área de história que trabalhe com as pelejas e isso é fundamental para que novos 
estudos possam ser possíveis com a contribuição do presente texto. 

Dito isso, consideramos que a análise feita no decorrer desta discussão pode contribuir, 
assim, como as referências citadas, para a ampliação das discussões sobre mais uma 
vertente dentro do universo histórico que trata dos folhetos de cordéis como fontes de 
pesquisas, de modo que o que se apresentou representa uma forma de análise distinta 
dentro deste universo, mas que se alicerça dentro das considerações dos autoras e 

autores que já há muito debatem tal tema. 
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É justamente neste momento em que podemos indicar que as aparições e as menções 
do mundo clássico dentro dos folhetos dos cordéis têm como objetivo, quando não dar 
veracidade ao que os personagens estão debatendo mas que enaltece a figura dos 
poetas. E estas apropriações aparecem desde características de personagens como 
referências a pessoas ou a locais que fizeram parte da História Antiga e continua no 
imaginário das pessoas. 
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TÍTULO: A dimensão simbólico-moral da pessoa: A mitificação da lei como empecilho 

ao debate sobre aborto 

Resumo 

 

Este trabalho sintetiza a pesquisa realizada afim de correlacionar a realidade social do 
aborto com a dificuldade que o mundo jurídico possui de lidar com o referido de tema. 
Para tal feito, foi escolhida a abordagem do Psiquiatra Carl Young acerca da 
estruturação do inconsciente em símbolos e arquétipos, bem como a existência de um 
inconsciente no qual todos os indivíduos estão inseridos, compartilhando de ideais que 
não lhe são próprios, antes são fruto da vivencia e experiencia passado que lhe foi 
transmitido pela convivência em sociedade. Além disto, foi tomado emprestado o 
conceito de mito, pertencente a psicologia analítica, para tentar explicar como o direito 
tem se tornado estático frente as mudanças sociais. 

 
 
Palavras-chave: Direito; Arquétipo; Símbolo; Aborto; Nascituro. 

TITLE: The symbolic-moral dimension of the person: The mythification of the law as a 

hindrance to the abortion debate 

Abstract 

 

This paper synthesizes the research carried out in order to correlate the social reality of 
abortion with the difficulty that the legal world has to deal with the subject. To this end, 
the psychiatrist Carl Young's approach to structuring the unconscious into symbols and 
archetypes was chosen, as well as the existence of an unconscious in which all 
individuals are inserted, sharing ideals that are not their own, but rather are the result of 
experience and past experience transmitted to him by living in society. In addition, the 
concept of myth, which belongs to analytical psychology, has been borrowed to try to 

explain how law has become static in the face of social change. 

 
 
Keywords: Right; Archetype; Symbol; Abortion; Unborn. 

Introdução 

          Desde os primórdios da humanidade, quando os seres humanos começaram a 
se agrupar como raça, surge um modelo primitivo de direito. Este direito emerge, por 
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exemplo, quando o homem entende a noção de propriedade, de que algum objeto móvel 
ou imóvel está em seu poder e, desta feita, tem prerrogativas sobre o mesmo que o 
restante de seu grupo não o possui perpetuando, outrossim, o elemento significativo e 
nuclear da ideia pripriedade transformando-a num símbolo. 

          Os simbolos, de acordo com o psiquiatra suíço e fundador da escola da Psicologia 
Analítica Carl Jung, são as representações psiquicas de imagens, vivências e 
experiencias inerentes ao individuo que podem incluir informações conscientes ou 
inconscientes (SARBENA, 2010, p. 77) estruturando assim a psiquê e o comportamento 
do mesmo. É importante salientar que o simbolo não se esgota em um único significado, 
antes, pode abarcar diversar ideias e imagens que podem rumar para dois caminhos 
ma busca por interpretação: o simbolo (s) que só exprimirá verdades ligadas ao 
indivíduo; e o simbolo (s) que encontrará seu significado se interpretado no contexto 
onde o indivíduo está inserido. 

           Maffesoli (2003, 2004 apud SERBENA, 2010, p.78) preceitua que os simbolos 
são derivados de estruturas denominadas arquetípicas e elas, os arquétipos, são essas 
percepções comuns ligadas a psique do sujeito, que nasce das repetições e 
propagações das experiências sociais (SARBENA, 2010, p. 78) através dos símbolos. 

          Como o direito é produto da vivência do indivíduo em sociedade, da experiencia 
do coletivo e do instinto da raça humana de se agrupar, é inegável sua estreita ligação 
com a simbologia e arquétipos, ritos e mitos produzidos e reproduzidos no meio em que 
ele regula. 

          Prova incontestável disto é a ferrenha proteção que se confere a ideais que 
acompanham a raça humana desde tempos outrora, tal qual se vê nos aspecto da 
inviolabilidade da propriedade, como já mencionado; na importância da autonomia do 
individuo para celebrar negócios jurídicos com outros ou com entes de maior força em 
patamar de equidade; e, o bem jurídico que se sobressai sobre qualquer outro: a vida. 

          A vida está intrinsicamente ligada ao símbolo do ser humano, protegê-la significa 
escudar toda a raça e garantir sua perenização nos aspectos físicos, biológicos e 
culturais sendo este o ponto nuclear que barra o avanço nos debates sobre o aborto, 
seja no sentido de saúde pública, seja na perspectiva de soberania da mulher sobre seu 

próprio corpo. 

          É neste seguimento que o presente trabalho se propõem a analisar como o 
aparato jurídico contemporâneo vem seguindo uma tradição que nem sempre lhe é 
evidente, ao qual se denomina como mitificação legal, amparado nos símbolos da 
pessoa, do ser humano e da vida plena sendo atribuídos ao nascituro, engessando a 
discussão de tão pertinente, atual e urgente tema como é a prática do aborto. 

 
Metodologia 

 

          Por se tratar de um tema abstrato de conteúdo social, a presente pesquisa tem 
caráter explicativa, uma vez que se propõem a explicar o processo de mitificação da lei 
e como este dificulta o debate sobre políticas de aborto. Foi utilizado como bases 
teóricas o magnífico trabalho de Carl Jung acerca do simbolismo do inconsciente 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 164 

 

presente em diversos artigos. De grande pertinência para o tema pesquisado, também 
foi utilizado a obra de Vicente de Paulo Barreto. 

          O método utilizado foi o dialético. Para Gil (2008, p. 14 apud PRODANOV, 2013, 
p. 35): 

[...] a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, uma vez que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos 
quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 
econômicas, culturais etc. 

          Diante disto, é este o método que mais conferiu resultados a pesquisa, visando 
que o objetivo proposto é utilizar a doutrina da psicologia analítica para explicar um 
fenômeno jurídico de impacto social sobre uma um fato real e palpável aplicando a estes 
os preceitos teóricos absorvidos na bibliografia pesquisada. 

          Foram realizadas reuniões semanais com o orientador em que eram discutidos 
os principais pontos acerca do processo de pessoalização, do aborto e de como a 
legislação nacional e internacional têm se disposto a tratar da elevação do status moral 
do nascituro, sempre conciliando tais temas com os processos psicológicos da 
mitificação e da construção do arquétipo-símbolo. 

          Todo o material usado (pormenorizados na bibliografia) para o debate bem como 
para a composição escrita da pesquisa estão disponíveis na rede mundial de 
computadores, através do Portal de Periódicos do CAPES. 

 
Resultados e Discussões 

 
          A mitificação da lei vem ocorrendo como processo concomitante ao 
desenvolvimento social. Isto porque cada indivíduo possui em sua psique dois tipos de 
inconsciente, o subjetivo e o objetivo. Enquanto a primeira trata das especificidades de 
cada um como indivíduo, o objetivo está presente em todos os indivíduos, independente 
da era e da cultural ao qual pertença. 

          Jung demonstra que são as experiencias repetidas e perpetuadas, de maneira 
inconsciente, através de símbolos e arquétipos influenciam o comportamento dos 
indivíduos. Esses símbolos são a forma inconsciente da troca de experiencias entre o 
mundo exterior e interior movidas pela libido (energia psíquica). Vários símbolos são 

então formados e dão significado uns aos outros. 

          As experiencias vivenciadas repetidas vezes por um grupo influencia sua 
percepção de mundo, dos fatos e acontecimentos pois eles os interpretarão a luz dos 
significados contidos nestes símbolos e nos arquétipos comuns, ao quão Jung 

denomina de inconsciente coletivo. 

          O direito é, justamente o produto das relações sociais na medida de mantê-las 
em nível harmônico, possibilitando a cooperação, disciplinando a competição, por fim, 
prevenindo e resolvendo conflitos (NADER, 2014, p. 59). A lei é um ato coercitivo dotado 
de valor que é resguardo dentro da sociedade. Ao lado do fato e da norma, o valor 
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compõe o tripé da lei; é o aspecto intrínseco de qualquer sistema jurídico. Um valor 
sempre confrontará um fato, gerando uma norma que os regerá (REALE, 2006, p. 60). 

          Sendo assim, o direito perpetua os arquétipos e símbolos de um povo 
transformados em mito, ou seja, normativa e impõe os valores que aquela sociedade 
tem como determinantes influenciando padrões de comportamento e pensamento. O 
direito é o mito que transcreve as estruturas culturais de um povo, é o fruto da 

consciência mítica (SABERNA, 2013, p. 81). 

          Entretanto, o que pôde ser observado é que a mitificação da lei e do sistema 
jurídico adquiriu um caráter sacro. O contexto histórico em que o aparato legal moderno 
e contemporâneo se constituíram acabaram por constituir a lei como “uma criação quase 
divina” (BARRETO, 2010, p. 10) e este aspecto divino consequentemente atribui as 
normas uma semi-imutabilidade, fato este evidenciado, atualmente, na burocracia 
presente no processo de revogação e instituição de novas leis sendo muito mais fácil 
uma lei ser ressignificada por súmulas do que ser excluída do ordenamento para dar 

lugar a outra de natureza condizente com seu dispositivo. 

          A maior problemática desta sacralização encontra-se na natureza da sociedade: 
ela é mutável e dinâmica. O meio social jamais permanecerá estático mediante os 
acontecimentos que ocorrem em seu seio. Todos os dias novos fatos ocorrem que 
obrigam os indivíduos a se adaptarem, mudando seus comportamentos e sua maneira 
de pensar e o que ocorre é que o legalismo burocrático existente engessa o direito para 
essas mudanças e corroboram para a manutenção do direito como ele sempre foi. 

          O aborto é uma prática presente desde tempos remotos e sempre foi condenado 
por representar uma violação direta a uma “vida”. Atualmente, este viés vem sendo 
modificado por sua ligação com a autonomia da mulher sobre seu corpo; por se tratar, 
na conjuntura social atual, de uma questão de saúde pública; e pelo estudo aprofundado 
da bioética do que seria, de fato, vida, já que sabe-se reconhecer o que é vivo mas, não 
como conceituar seu aspecto abstrato. Ou seja, a ideia de vida é um símbolo. O ser 
humano também é um símbolo. Os dois se significam. 

        O nascituro não possui ascripção moral, não pode se autodeclarar pessoa, ele 
precisa ser pessoalizado por um ente externo (LIMA JUNIOR, 2017). Não obstante, o 
senso comum a enxerga como um pequeno ser humano atribuindo-o o símbolo de 
pessoa. 

         Esta atribuição é um dos principais empecilhos no que tange os avanços legais 
acerca do aborto uma vez que o símbolo supracitado é um dos mais dominante, e 
porque não o mais importante, na constituição da mitologia jurídica. A base fundacional 
da lei é o bem-estar do ser humano sendo este o motivo aos quais as prerrogativas 
atribuídas a pessoa este se estendam a qualquer entidade que, por sua natureza ou 
aparência, se aproximem da imagem “homem”.  

 
Conclusão 

 

O sistema normativo presente na sociedade está ligado ao processo de mitificação dos 
valores adquiridos na vivencia dos indivíduos, através de elementos presentes no 
inconsciente coletivo (assim denominando por Carl Jung): os símbolos e arquétipos. 
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Muitas vezes essa mitificação legal acaba por suprimir avanços na qualidade de vida 
dos entes sociais pois torna o direito inflexível no tocante ao dinamismo social. 

Consequência direta é a grande dificuldade que os sistemas jurídicos mundiais têm de 
reconhecer a importância de se discutir o aborto sob o prisma de saúde pública e da 
autonomia da mulher, temas estes que foram surgindo, principalmente pelo avanço da 
evolução social nos moldes da sociedade pós segunda guerra, momento em que 

insurge os direitos humanos. 

Não obstante ao acima mencionado, a falta de uma caracterização etíco-cientifica da 
moralidade dos nascituros corroboram para a propagação da ligação deste ao símbolo 
de ser humano pessoalizado, inviabilizando o desenvolvimento de leis que garantam 
direitos as mulheres e que melhor possam se encaixar aos mesmo, respeitando a 
dignidade de todos na medida justa. 
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TÍTULO: A (des)pessoalização da mulher como dimensão epistêmico-moral fundadora 

do Direito. 

Resumo 

O presente trabalho tem por escopo analisar a “despessoalização” da mulher no 
contexto social do aborto no Brasil, visivelmente descaracterizada de seus direitos no 
cenário patriarcal brasileiro. Nesse contexto, serão abordadas as questões da 
diminuição do status moral da mulher em razão das várias frentes de opressão feminina. 
O estudo do tema escolhido é importante porque traz discussões no processo de 
definição da grade de direitos que envolvam a gestação e a mulher, além de possibilitar 
a identificação de propostas para solucionar a crescente diminuição da condição moral 
da mulher. A maior dificuldade em relação à matéria está plasmada principalmente no 
desenraizamento da cultura machista e patriarcal existente em nossa sociedade. A 
metodologia utilizada consiste em uma revisão bibliográfica, com abordagem hipotético-
dedutiva, com propósito de edificar uma liberdade de vontade feminina. Conclui-se que 
o tema encontra-se previsto na legislação ainda de forma muito proibitiva e, por isso, 
faz-se necessário estudos e debates mais aprofundados para uma maior expressividade 
feminina visando solucionar questões de saúde pública gerada por essa omissão de 

vontade. 

 
Palavras-chave: Descaracterização. Status-moral. Mulher. Aborto. 

TITLE: Women's (de) personalization as a founding epistemic-moral dimension of Law. 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the "depersonalization" of women in the social context of 
Brazil abortion, visibly uncharacterized of their rights in the Brazilian patriarchal scenario. 
In this context, the issues of diminishing the moral status of women due to the various 
fronts of female oppression will be addressed. The study of the chosen theme is 
important because it brings discussions in the process of defining the grid of rights that 
involve pregnancy and women, as well as allowing the identification of proposals to solve 
the increasing decrease of women's moral condition. The difficulties regarding the matter 
is mainly the rootlessness of the chauvinistic and chauvinistic culture existing in our 
society. The methodology used consists of a literature review, with a hypothetical-
deductive approach, with the purpose of building a female freedom of will. It is concluded 
that the subject is still foreseen in the legislation, very prohibitively and therefore, it is 
necessary studies and further debates for greater female expressiveness and to solve 
public health issues generated by this omission of will. 
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Introdução 

Não apenas relativamente ao século XXI, mas, em especial, a ele, é inegável a 
ampliação em todos os aspectos da discussão e desconstrução do ideal da imposição 
e superioridade masculina sobre o gênero feminino. Dessa forma, vem-se ao longo do 
tempo levantando questionamentos sobre a questão da moralidade do aborto e o antigo 
processo de “despessoalização” da mulher, em face da sociedade atual. 

Esta desigualdade entre os gêneros caracterizou a sociedade de classes desde o seu 
início, permanecendo através de seus três períodos mais importantes: escravagismo, 
feudalismo e capitalismo. Por esta razão, a sociedade de classes se caracteriza 
essencialmente pelo patriarcado, e esta dominação foi difundida e perpetuada pelo 
sistema e pelas instituições familiares que servem aos interesses dos homens. 

Assim, só recentemente a mulher vem conseguindo seu destaque e reconhecimento, 
porém, muitos dos seus direitos fundamentais ainda são violados. Avalia-se, portanto, 
as decisões e consequências que envolvem a gestação como tema deveras sensível. 
Isso em razão das várias nuanças que o naturalmente apresenta, tornando-se 
fundamental o debate que constitui um desafio frente à integridade humana, à defesa 
dos direitos fundamentais das mulheres e das relações sociais. 

Nesse sentido, cabe chamar a atenção para o fato da “despessoalização” da mulher 
quando o assunto é a interrupção voluntária da gestação. A constante degradação da 
dignidade da mulher por intermédio do cerceamento da sua autonomia degrada e 
desarticula direitos, e fere a própria definição Kantiana de autonomia da vontade 
pessoal. 

Ainda nessa linha de reflexão, o filósofo alemão Immanuel Kant em sua obra 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes define autonomia (capacidade de decidir 
racionalmente) como sendo a mais elevada capacidade intelectual, consubstanciando-
se igualmente no embasamento para a dignidade do ser racional. Dessa forma, as 
condições às quais as mulheres são inseridas e expostas no contexto das relações 
sociais e familiares limitam-nas em sua manifestação de autonomia da vontade, 
prejudicando assim, sua dignidade moral considerando-a como segunda voz na 
discussão do aborto. 

A evidência mais clara desse prejuízo, no nosso ordenamento jurídico, é a 
criminalização do aborto. A imposição pelo Estado em manter uma gestação indesejada 
pela mulher viola direitos fundamentais, tais como os direitos sexuais e reprodutivos da 
mulher, a autonomia da mulher, igualdade perante a lei e, acima de tudo, a integridade 
física e psíquica da gestante. 

Uma analise interessante sob o viés de deslocamento da mulher para segundo plano 
ou como ser não dotado de status é feita na novela de Margaret Atwood, “O conto da 
Aia”, onde a relevância social da mulher é desarticulada de sua dignidade enquanto 
pessoa, dando-lhe vistas apenas à sua utilização como matriz reprodutora. Esse 
procedimento envolve a necessidade de deslocá-la da condição de sujeito com 
dignidade, de ente cuja condição pessoa se coloca em seu valor intrínseco e impassível 
de valoração, para a condição de coisa, ou de objeto. 
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A desarticulação moral da mulher na obra retrata, de modo inconteste, a perversão 
completa da matriz ética kantiana. Voltando ao exemplo regrado pela determinação da 
agência moral do nascituro, no embate entre as forças sociais que criam o respeito e 
determinam a condição de valor moral para um ser num momento em que ele mesmo 
não se sustenta como pessoa, esse processo de pessoalização, parte da família e 
principalmente da gestante para a atribuição de valoração moral a esse ser. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho dedica-se a analisar, numa perspectiva crítica e com base na 
bibliografia indicada no plano do trabalho, a situação da mulher como atriz de somenos 
importância na questão da criminalização do aborto, dando destaque à edificação da 
pessoalidade sob a matriz mínima da autonomia da vontade. 

Nesta pesquisa foi empregado o método da lógica hipotético-dedutiva, tendo sido 
realizada análises em textos de autoria de Talita Abrantes (2015), Simone Beauvoir 
(1980), Margaret Atwood (2006), além da imensa contribuição do livro “Bioética, Pessoa 
e o Nascituro: Dilemas do Direito em face da responsabilidade civil do médico”, de 
autoria do orientador e coautor deste estudo Lima Júnior (2017). 

Durante a investigação proposta pelo orientador acerca da “despessoalização” da 
mulher e limitação moral da mulher no contexto do aborto no Brasil, a pesquisa 
desenvolveu-se por meio de levantamento e revisão bibliográfica e de encontros 
semanais onde eram realizadas proveitosas discussões, de caráter dialético. 

A pesquisa utilizou-se também do levantamento de dados e da análise de documentos 
e legislações vigentes. Por meio dos debates periódicos, foi possível traçar a 
composição necessária ao conhecimento proposto pelo material bibliográfico, 
sugerindo-se questionamentos de cunho crítico que foram de extrema pertinência para 
o desenvolvimento das linhas de pesquisa investigadas. 

A técnica aplicada foi a conceitual, por meio de apreciação dos referenciais teóricos 
apostos no corpo deste resumo, disponibilizados pelo orientador, bem como dos demais 
artigos complementares disponibilizados. 

 
Resultados e Discussões 

 

A demonstração do fracasso da imposição de papeis, assim como da alocação da 
mulher num segundo plano na discussão do assunto, está nos números de abortos 
feitos por mulheres. Segundo apuração de Talita Abrantes para o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, mesmo sendo crime, mais de 1(um) milhão de mulheres entre 

18(dezoito) e 49(quarenta e nove) anos já fez aborto ao menos uma vez na vida[1]. 

Desse modo, constata-se, lastimavelmente, a realidade de uma sociedade patriarcal 
ainda existente, na qual a mulher sofre frequentemente preconceitos e discriminação de 
gênero, como uma das causas para essa situação de risco que representa o 
abortamento clandestino. Assim, a criminalização da prática de aborto não resolve o 
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problema e a mulher ainda sofre diminuição da sua condição moral que acaba por 
interferir no processo de escolha no seguimento ou não da gestação. 

Além disso, outro ponto a ser analisado é a diferenciação entre estar vivo no sentido 
meramente biológico e estar vivendo de fato a vida, pois são percepções distintas as 
quais influenciam na concepção do status moral de um ser. Falar em vida no sentido 
meramente biológico como sinônimo de pessoa é por vezes tratar de um ser sem 
senciência, ou seja, sem capacidade de sofrer, ou de sentir prazer, ou felicidade, sem 
consciência, como se pessoa fosse. 

Em casos tais, não existe pessoa per se, mas apenas um corpo, um sistema orgânico 
em funcionamento, sem interesses moralmente relevantes que mereçam proteção de 
modo absoluto. Fala-se de proteção absoluta porque não se nega a possibilidade de 
atribuir temporalmente direitos ou proteção a expectativas de direito ao feto. Mas a 
constituição de sua pessoalidade deve levar em consideração a pessoalidade já 
concreta da mulher, sob pena de retirada da autonomia de sua escolha e, portanto, 
despessoalizando-a. Lembrando o raciocínio de Kant estar vivendo de fato seria 
exatamente possuir essa capacidade de autonomia, ser capaz de sentir, pensar e 
decidir. Tendo em vista tal apreciação, não há possibilidade de atribuir o status moral a 
um ser sem capacidade potencial de autonomia (ou enquanto essa capacidade 

encontra-se em potencialidade passiva). 

Daí, a importância de colocar a mulher em primeiro plano de discussão em questões 
que envolvam a interrupção da gestação estando o feto ainda despessoalizado, pois, 
sendo ela o ser que sofrerá inicialmente as consequências da gestação não querida, 

estará de forma plena e consciente de suas decisões. 

Em meio a essa problemática, urge, portanto, a necessidade de diálogo social de modo 
aberto, objetivo, desapegado de ideologismos de qualquer nuance a respeito do assunto 
e de maneira cautelosa. É necessário, ainda, que seja útil e válido para a sociedade de 

forma a qual procure acrescentar ao máximo de informações corretas sobre o assunto. 

[1] Quem são as mulheres que já fizeram aborto no brasil. Exame.com, 21 ago. 2015. 
Disponível em <https://exame.abril.com.br/brasil/quem-sao-e-onde-vivem-as-
brasileiras-que-ja-fizeram-aborto/> 

 
Conclusão 

 

Ao se fazer uma análise jurídica do assunto percebe-se que há uma 
inconstitucionalidade na tipificação penal do crime de aborto. Pois, para a determinar 
uma conduta criminosa, exige-se que esteja em jogo a proteção de um bem jurídico 
relevante. Não que a vida em potencial do feto não seja importante, porque 
evidentemente é, porém a criminalização do aborto viola diversos direitos fundamentais 
da mulher, além de não observar de forma suficiente o princípio da proporcionalidade. 

Os Tribunais brasileiros, de modo amplo, ainda demonstram grande resistência em 
liberar o aborto, em parte em virtude da complexidade que se exige no assunto. Mas já 
é perceptível a mudança de posicionamento em alguns ministros, como o Ministro Luís 
Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. 
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Conclui-se, pois, que a problemática não se deve ser observada apenas pela óptica do 
nascituro como sempre foi feito, mas, sobretudo e em especial, pela óptica materna, 
objetivando a concretização da posse plena e livre do corpo feminino, da efetivação da 
autonomia da vontade pessoal da mulher e da exclusão social pelas práticas de teor 
machista. 
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TÍTULO: A epistemologia da pessoa: análise histórico-jurídico-social. 

Resumo 

 

O estudo das ciências jurídicas e da ética requer um elemento precípuo e basilar para 
seu entendimento: o conceito de “pessoa”. Sabe-se que há a menção deste na 
Constituição Federal, que dispõe no artigo 1º, inciso III, sobre a dignidade da pessoa 
humana. Por conseguinte, pergunta-se o que é, de fato, uma “pessoa” para o 
ordenamento jurídico e para a sociedade, sobretudo, analisando o viés ético acerca da 
obra aristotélica Ética a Nicomaco e kantiana Fundamentação à metafísica dos 
costumes. Este estudo tem como objetivo a análise histórico-moral-social e literária do 
termo citado, embasando-se na origem etimológica e na significação da palavra ao 
longo do tempo para compreender a aplicabilidade hodierna, sobretudo no que tange à 
legislação brasileira e à jurisdição atual. A metodologia utilizada terá o método de 
abordagem hipotético-dedutivo; natureza de pesquisa aplicada; abordagem qualitativa 
do problema, com objeto de pesquisa de análise exploratória; propósito da pesquisa de 
avaliação formativa; e técnica de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o termo 
“pessoa” se encontra vago. Há, assim, o estudo do Metadireito que vislumbra uma 
solução através da metafísica consoante ao aparato biológico, elucidando a celeuma 
envolta da vivência social, a construção histórica do Ser. 

 
 
Palavras-chave: Pessoa. Metadireito. Constituição Federal. 

TITLE: The epistemology of the person: historical-legal-social analysis. 

Abstract 

The study of the legal sciences and ethics requires a basic and basic element for their 
understanding: the concept of “person”. It is known that this is mentioned in the Federal 
Constitution, which provides in article 1, third paragraph, about the dignity of the human 
person. Therefore, one wonders what is, in fact, a “person” for the legal system and for 
society, above all, analyzing the ethical bias about the Aristotelian work Ethics to 
Nicomaco and Kanthian. This study aims at the historical-moral-social and literary 
analysis of the term, based on the etymological origin and the meaning of the word over 
time, to understand today's applicability, especially with regard to Brazilian law and 
jurisdiction. Current. The methodology used will have the hypothetical-deductive 
approach method; nature of applied research; qualitative approach of the problem, with 
object of exploratory analysis research; purpose of formative assessment research; and 
technique of bibliographic research. It follows that the term “person” is vague. Thus, there 
is the study of the Metadright that envisions a solution through metaphysics in 
consonance with the biological apparatus, elucidating the excitement surrounding social 
experience, the historical construction of being. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 174 
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Introdução 

O Estudo das ciências jurídicas e da ética requer um dos elementos precípuos e 
basilares para o seu entendimento e aplicabilidade: o conceito de “pessoa”. Sabe-se 
que o Código Civil Brasileiro de 2002 dispõe em seu 1.º artigo a premissa de que toda 
e qualquer pessoa possui direitos e deveres perante a legislação e ordenamento 
jurídico. 
Ademais, no artigo 2º, há a noção da personalidade civil da pessoa, como do momento 
em que essa começa a ser considerada. Notoriamente, há divergências no que se refere 
a teorias da personalidade. 
Entretanto, em dias hodiernos, a professora Maria Helena Diniz discorre acerca da teoria 
mista da pessoalização. Esta que, por sua vez, trata-se da conceituação dividida em 
objetiva ou formal e subjetiva ou material; a formal, vislumbra interesses patrimoniais 
por intermédio da Teoria Natalista que considera o início da personalidade civil apenas 
com o nascimento com vida; já a compreensão da análise material engloba os 
interesses extrapatrimoniais (como o direito à vida, à dignidade) abarcando a Teoria 
concepcionista, que dispõe a proteção ao nascituro, pois considera o início da 
pessoalização desde a concepção. 
Outrossim, a palavra “pessoa” é ainda mencionada na Constituição Federativa do Brasil 
de 1988, dispondo, em seu artigo 1.º, sobre a formação da República Federativa, 
indissolúvel dos Estados, Municípios e o Distrito Federal, constituída, portanto, em um 
Estado Democrático de Direito e, este, possuindo fundamentos essenciais como a 
dignidade da pessoa humana, expresso no inciso terceiro. 
Por conseguinte, pergunta-se o que é, de fato, uma pessoa para o ordenamento jurídico 
e para a sociedade. Sob essa análise, percebe-se que o Direito, a metafísica ou 
tampouco o biológico, responderão por si sós. A tipificação da pessoa não se descortina 
de maneira direta, positiva ou simplesmente retirada da lei. Representa, de fato, um 
constructo que deriva do cunho social. Logo, a definição da pessoa não é cabível à lei 
ou ao ordenamento jurídico, sendo inerente à epistemologia – teoria que estuda os 
fundamentos e os métodos do conhecimento científico, considerada a teoria do 
conhecimento 

  

 

Metodologia 

 
O presente estudo tem como objetivo a análise histórico-jurídico-social e literária do 
termo “pessoa”, mediante o saber sobre a origem etimológica da palavra e da sua 
significação ao longo do tempo; para, então, compreender a sua aplicabilidade hodierna, 
principalmente no que tange à legislação brasileira vigente. Para responder tal 
questionamento, esse estudo contará com quatro pontos em que proporcionarão a 
fundamentação da discussão e, por fim, ocasionarão resposta e conclusão. 
O primeiro ponto abordará a evolução histórica em volta do predicado moral da pessoa 
e da sua significação para as culturas, embasando-se na obra Antropologia e Sociologia 
do pesquisador Marcel Mauss. Posteriormente, serão abordadas a ética aristotélica 
(apoiando-se à obra Ética a Nicômaco) e a ética kantiana (tendo como base à obra 
Fundamentação à Metafísica dos Costumes) que darão sustentação à noção da 
concepção do Ser. 
Além do mais, no sentido de englobar todo o estudo epistemológico e obter bases 
contemporâneas, propõe-se a observância dos ensinamentos deOswaldo Pereira de 
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Lima Júnior, sobretudo pela obra Bioética, Pessoa e o Nascituro: dilemas do direito em 
face da responsabilidade civil do médico. 
A fundamentação do debate terá como método de abordagem um viés hipotético-
dedutivo e o método auxiliar histórico-comparativo; a natureza da pesquisa é envolta da 
pesquisa aplicada, por ter aplicação prática; a abordagem do problema é qualitativa, 
com objeto de pesquisa de análise exploratória; o propósito da pesquisa é de avaliação 
formativa; a técnica da pesquisa é bibliográfica e estudos de caso. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Para Marcel Mauss, mediante ontologia do termo, a palavra “pessoa” sempre possuiu 
ligação com “personagem” (MAUSS, 2003, p. 369-389). Em sua obra Antropologia e 
Sociologia, o autor analisa essenciais manifestações no que tange esse conceito ao 
longo da história. Para o sociólogo e antropólogo, a concepção do termo possui vieses 
filosóficos, especialmente pela análise de categoria do espírito e da história social. 
Paulo Henrique Martins (2009, p. 55) entende que “uma das contribuições centrais de 
Mauss para a sociologia foi demonstrar que o valor das coisas não pode ser superior ao 
valor da relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social ”. Nesse viés, 
Mauss observa quão importante é a simbolização social, de caráter valorativo, como a 
pessoalização e individuação do Ser. 
No mais, Martins (Ibid., p. 46) descreve que 
Semelhantes modalidades de trocas aparecem, para Mauss, como um fato social total 
que se revela a partir de duas compreensões do total: totalidade no sentido de que a 
sociedade inclui todos os fenômenos humanos de natureza econômica, cultural, política, 
religiosa, entre outros, sem haver nenhuma hierarquia prévia que justifique uma 
economia natural que precederia os demais fenômenos sociais. 

Em sequência, Mauss estuda que da noção de “personagem” ritual, retira-se o sentido 
de pessoa, de individuação, proporcionando a atribuição da consciência àquele 
valorado pelo que é, por si só, e pelo que pensa. 
É o que se percebe, por conseguinte, na teoria aristotélica, em que se entendia que o 
conhecimento deve partir do mundo sensível para as ideias de maneira geral 
(ARISTÓTELES, 2004, p. 18). Diante da sua filosofia, compreende-se, o Homem 
(pessoa) é a semelhança do cosmos e, como tal, é o ser racional que deve cumprir a 
sua ação no universo: usar a razão, característica que o difere dos outros animais e que 
o define diante da sua essencialidade. Outrossim, o “Homem” tem que aprender a viver 
identificando suas qualidades de “Homem” e a essencialidade do seu ser, guiando-se 
por intermédio de seus prazeres submetidos à sua razão (Ibidem, 2004, p. 18). 
Em Roma, para Mauss, vê-se a persona não mais como somente uma máscara, mas 
sim como um fato fundamental do ordenamento jurídico: aquele que é detentor de 
direitos e deveres perante a sociedade (MAUSS, 2003, p. 220). Os homens livres de 
Roma eram cidadãos e, assim, possuíam a persona civil romana. Esse conceito jurídico 
evolui, no caso romano, para um conceito moral de pessoa, atribuído à Filosofia Estoica, 
principalmente. 
Após tal entendimento, especialmente na Idade Média, vê-se a pessoa moral em que 
se culmina à pessoa cristã, aquela que é uma entidade metafísica em comunhão com 
um Deus. Aqui se completa a noção de pessoa como sendo simplesmente o ser 
humano, não um ser humano investido de um estado especial. Como demonstra 
Cassiodoro, escritor e estadista romano,“pessoa é uma substância racional indivisível, 
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um indivíduo”. (CASSIODORO apud MAUSS, op. cit. p. 393). 
Por conseguinte, há a análise da evolução da pessoa para a individualização atrelada 
ao psicológico, abraçando a categoria do Eu. A pessoa não é mais uma ideia inata, 
imutável, mas um ser em constante edificação, principalmente com o conhecimento de 
si (a consciência psicológica). Filósofos como Descartes, Hume, Locke e, 
principalmente, Kant e Fichte, serão essenciais para a concepção do ser social e o 
estudo da antropologia em si, sobretudo, pelo ramo da ética. Em Kant, toma-se a 
condição precisa de Ser vocacionado e capaz da razão prática, da moralidade (CHAUÍ, 
2006, p. 76). 
Martins (2017, p. 49) explana que, diferentemente de Durkheim, que ficou apenas 
objetivado a uma ideia cientificista de objetivação da realidade social, 
Mauss compreendeu que a sociedade é primeiramente instituída por uma dimensão 
simbólica, e que existe uma estreita ligação entre o simbolismo e a obrigação de dar, 
receber e retribuir em todas as sociedades, independentemente de as mesmas serem 
modernas ou tradicionais. 
Essa compreensão é fundamental no que concerne ao entendimento de pessoa que é, 
sobretudo, um Ser social, que se faz por intermédio da sua vivência e da sua história de 
vida. Em consonância, sob análise jurídica, percebe-se que há a predominância da 
atuação do indivíduo em sociedade para proporcionar o regramento e equilíbrio social, 
impondo o que ele deve ou não fazer, ou o que pode ou não, para essa finalidade. Essa 
perspectiva tem fundamento pela ótica de Kant, em que há a manifestação do eu-
autônomo, que está suscetível à imputabilidade, ou seja, ser punido por aquilo que faz 
contra a lei, atuando ilicitamente ao domínio de seus apetites e ao controle de suas 
ações pela razão. 
Em síntese, Kant irá se direcionar ao estudo do conhecimento e suas esferas aplicáveis: 
a ação humana, a ética e a moral, elencadas ao dever de adquirir o bem e a felicidade. 
Nesse interim, a filosofia estaria em volta de responder quatro perguntas, tratando os 
vieses do conhecimento – ética; religião e antropologia – (MARCHIONNI, 2008, p. 187). 
Nesta última, sobre, principalmente, o que é o homem, a pessoa. Tal estudo será 
embasado em um único pensamento: o criticismo. Sendo a crítica, para Kant, o 
chamado à razão. 
Por conseguinte, Kant institui uma Lei Universal que tem como fundamento a razão. É 
ela a lei que todos querem que se cumpra, podendo, de maneira sistemática, observar 
que a Lei universal culminará no dever que, por conseguinte, tratará da vontade – sendo 
esta boa – e, por fim, observa-se o ato moral. Ainda, nota-se que os princípios 
trabalhados por Kant tratariam do princípio fim, que possui finalidade em si mesmo e o 
princípio meio que estaria diante da serventia à vontade apenas como uma possibilidade 
de ação. Sendo os princípios subjetivos do desejar chamados de impulso e os princípios 
objetivos do querer chamados de motivo (Ibidem, 2014, p. 9). 
Além disso, hoje, estudos retratados por Lima Júnior acrescentam e discorrem acerca 
da problemática além de inovarem no que se refere o termo aqui estudado perante a 
ótica jurídica. Sob análise do autor mencionado e consoante Locke “uma noção jurídica 
que esconde outra que remonta à tradição lockeana de sujeito consciente, e que teve 
um salto de refinamento na autonomia da vontade kantiana” (LOCKE, 2012, p. 12 apud 
LIMA JÚNIOR, 2017, p. 125-126). Assim, a autoconsciência predomina nessa 
concepção, sendo ela que responsabilizará sobre as ações ou omissões do indivíduo. 
Ademais, Lima Júnior, consoante à análise, traz que, para Mauss, a terminologia foi 
moldada e encontra-se “flutuante, delicada, preciosa, e passível de maior elaboração”. 
(MAUSS, 2003, P. 369-389 apud LIMA JÚNIOR, 2017, p. 146). Dessa forma, nota-se, 
que deve haver contestação para com os termos “pessoa” e “vida” empregados 
frequentemente na constituição, pois não há respostas concretas, apenas vacuidades 
que poderão dispor de discricionariedade, sobretudo pelo poder judiciário. 
Além disso, na análise de Lima Júnior pela perspectiva de Sève, “absorta de sua 
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realidade, a pessoa emerge como fruto da compreensão abstrata das características 
materiais do sujeito racional livre.”. (SÈVE, 1994, p. 26 apud LIMA JÚNIOR, 2017, p. 
147). 
O respectivo autor entende há a definição “pasteurizada por um predicamento que lhe 
fora arbitrariamente adjudicado, perdendo-se em devaneios cujo distanciamento do real, 
da pessoa de fato, fazem dela menos certa e universal e mais impositiva e autoritária, 
mero fruto de uma cultura em particular” (Ibidem, 1994, p. 25 apud LIMA JÚNIOR, 2017, 
p. 147). 
No mais, é retratado que “Para esquivar-se dessa figuração particular e imposta, apela-
se ao denominado estudo multifacetário da pessoa” (Ibidem, p. 147). Em sua ótica, 
observa-se que há múltiplas dimensões e direções atrelados ao termo para que, então, 
responda às celeumas jurídicas. Opta-se por vê-la como ente complexo, cuja natureza 
transcende ao fato, a sua relação fática do Ser, de existir ou pertencer e vai até o valor, 
sua significação, finalidade e atribuições (Ibidem, p. 147). 
Portanto, em sua coerente perspectiva, “não será a razão fática, ou material, é, 
sobretudo, a análise da moralidade em consideração a sua complexidade ampla do Ser 
e, portanto, dependente, em grande escala, do discurso e estudo social no qual está 
inserido e sobre o qual se pode racionalmente debater” (Ibidem, p. 147). 

  

 
Conclusão 

 
Conclui-se que o termo “pessoa” embora abordado constitucionalmente, ainda se 
caracteriza como vago, pois, o viés biológico, por si só, não responde mais as 
problemáticas sociais. Há, assim, a existência do estudo do Metadireito, em que 
vislumbra a solução por intermédio da metafísica juntamente com a fundamentação de 
aparato biológico, tecnicista, que, assim, dará a resposta da celeuma envolta da vivência 
social, a construção histórica do Ser. 
Como estudado, pelo viés antropológico e sociológico de Marcel Mauss, pela 
ética,aristotélica e kantiana, e pelos estudos contemporâneos do professor Lima Junior, 
percebe-se que o conceito de pessoa está em volta de um predicativo ligado ao sujeito, 
este que não é somente biológico ou tampouco apenas moral, mas sim elencado a toda 
uma construção de vivência histórica, social e moral. 
Assim, o termo pessoa é, de fato, uma edificação e conceituação multidimensional de 
cunho social. 
Isso se comprova ao avaliar os dados históricos, desde os primórdios, na evolução do 
gênero homo, saindo de uma vida nômade e passando a fixar-se no território surgindo 
o sedentarismo - há o início das trocas sociais, percepções mentais já complexas. No 
que se refere ao Homo sapiens, inicia-se a capacidade intelectual que atinge a 
superação do próprio habitat. Posteriormente, com o estudo do simbolismo, observou-
se as trocas sociais. Tais símbolos permanecem intactos mesmo que edificados e 
ressignificados. 
Assim, a pessoa é a sua história, a sua vivência, o seu cotidiano em seu devir. Por esse 
viés, há a necessidade de adequação do Direito, sobretudo no que tange ao 
neoconstitucionalismo, para abrangência e real significância de suas terminologias, 
ainda, também, a sua própria literatura, em que, de fato, expandirá o sentido 
multidirecional dos conceitos pessoa, retirando as amarras do biologismo e tecnicismo 
cartesiano. 
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TÍTULO: Das senzalas aos terreiros: memórias, escravidão e liberdade das entidades 

Pretas-Velhas nos pontos cantados da Umbanda 

Resumo 

As narrativas que trabalham a história e a riatualística da Umbanda e das suas 
entidades, ao que nos interessa aqui, os Pretos Velhos, tendem a buscar uma narrativa 
ampla e que englobe uma caracterização geral. Uma análise aos trabalhos que estudam 
a temática umbandista, tal qual Vanessa Pedro (1999) ou Lísias Nogueira Negrão 
(1996), nos permite perceber uma convergência nas narrativas ao apresentar a figura 
masculina: o Preto Velho dócil, carismático, que trabalha pela cura. Compreendemos, 
nesse sentido, além de uma narrativa nem sempre aprofundada, uma certa carência de 
uma análise tendo como cerne de estudo as Pretas Velhas, o sujeito feminino. Estas 
últimas mesmo sendo muito reverenciadas e respeitadas nos terreiros, são, no entanto, 
esquecidas historiograficamente. É assim, portanto, que o papel do historiador na lida 
com as memórias se faz importante na empreitada de discutir esse silenciamento 
historiográfico em relação às Pretas Velhas, na literatura umbandista. As nossas 
pesquisas nesse campo, portanto, se alçam a empreender uma análise às memórias 
sobre as vivências, escravidão e a liberdade das mulheres Pretas-Velhas. Nosso escopo 
de fontes provém de um mapeamento de 200 Pontos Cantados, os quais foram 
recolhidos em 12 ambientes, virtuais e físicos.  A partir das discussões de História e 
Memória de Jacques LeGoff, nos colocamos a compreender como as narrativas dos 
pontos nos trazem recordações das vivências e trajetórias das Pretas Velhas quando 
ainda em vida.  
 
Palavras-chave: Escravidão. Liberdade. Memórias. Pretas Velhas. Umbanda. 

TITLE: The slave quarters: memories, slavery and freedom of the Black-Old entities in 

the sung points of Umbanda 

Abstract 

 

The narratives that work the history and riatualistic of Umbanda and its entities, which 
interests us here, the Old Blacks, tend to seek a broad narrative that encompasses a 
general characterization. An analysis of the works that study the Umbanda theme, such 
as Vanessa Pedro (1999) or Lísias Nogueira Negrão (1996), allows us to perceive a 
convergence in the narratives by presenting the male figure: the docile, charismatic Old 
Black who works for healing. In this sense, we understand, in addition to a narrative not 
always deepened, a certain lack of an analysis having as its core of study the Old Black, 
the female subject. Although the latter are highly revered and respected in the terreiros, 
they are nevertheless historiographically forgotten. It is thus, therefore, that the 
historian's role in dealing with memories becomes important in the effort to discuss this 
historiographical silencing in relation to the Old Blacks in Umbanda literature. Our 
research in this field, therefore, seeks to undertake an analysis of the memories about 
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the experiences, slavery and freedom of Old Black women. Our source scope comes 
from a mapping of 200 Sung Points, which were collected in 12 environments, virtual 
and physical. Based on Jacques LeGoff's History and Memory discussions, we have 
come to understand how the narratives of the points bring us memories of the 
experiences and trajectories of Old Black while still in life. 

 
 
Keywords: Slavery. Freedom. Memoirs. Old Black. Umbanda 

Introdução 

Em 1941, realizou-se o Primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, na 
cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, umbandistas de várias regiões do país se 
reuniram para apresentar seus trabalhos e discutir temas do cerne da Umbanda. Desde 
tal momento, as pesquisas nesse campo, tanto em investigações acerca do ritual ou da 
sua fundação, cresceram dentro e fora das academias. O que se pode afirmar, é que os 
estudiosos desse campo, em seu geral, vêm contribuindo positivamente para a 
legitimação do culto. 

Os anais do Congresso de 1941consideram, logo em suas páginas introdutórias, ter 

sido o evento fundado com o intuito de 

[...] precisamente para nele se estudar, debater e codificar esta empolgante modalidade 
de trabalho espiritual, afim de varrer de uma vez o que por aí se praticava com o nome 
de Espiritismo de Umbanda, e que no nível de civilização a que atingimos não tem mais 

razão de ser. (FEDERAÇÃO ESPÍRITA DE UMBANDA, 1942, p.4) 

De tal maneira, os estudiosos que se pautam nesse campo, é certo, vêm contribuindo 
de maneira significativa e positiva para a legitimação do culto umbandista e combatendo 
o estereótipo de uma seita maléfica à sociedade. As discussões dos pesquisadores e 
interessados, desde 1941, se coloca como eixo de construção e solidificação de uma 
memória coletiva a qual cative no corpo social uma tradição umbandista e apresente 
seus personagens rituais. 

A Umbanda, todavia, é importante mencionar, não deve ser compreendida enquanto 
uma religião puramente branca. Os elementos, negro, indígena e europeu, que 
compõem a nação brasileira, são também os pilares fundamentais que se mesclam e 
dão origem a Umbanda que, em seu panteão híbrido, dá conta de unir características 
africanas, católicas, indígenas e kardecistas. Destarte, as entidades que se manifestam 
no culto se agrupam em classificações mais amplas que facilitam o entendimento, o que 
conhecemos sob a denominação “falanges” ou “linhas”, como a exemplo: caboclos, 
crianças, exus, baianos, marinheiros e, para o que nos interessa, Pretos e Pretas 
Velhas. 

Essa linha de entidades, a qual nos debruçamos analisar, podem ser descritos, 
generalistamente, como espíritos das escravas e escravos que viveram no Brasil 
escravista e agora manifestam-se na Umbanda no trabalho pela cura e caridade dos 
necessitados. Nos trabalhos encontrados que investigam tais personagens, 
conseguimos observar 
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As narrativas como um todo, tendem a demonstrar uma descrição sobre o 
comportamento dos Pretos Velhos nos terreiros, tal como de sua postura física e seu 
temperamento. Pode-se perceber essa convergência na descrição nos trabalhos de 
Giovanni Martins (2011), Lísias Nogueira Negrão (1996) e Maria Helena Villas Bôas 
Concone (2008). Um problema, portanto, que se ergue diante de nossas avaliações, é 
a falta de uma proposta comunicativa que se lance a discutir a figura das Pretas Velhas, 

o feminino. 

 
Metodologia 

 

As memórias são o fator fundamental que dão sustento e significância ao que 
conhecemos como passado. Os conceitos de “nós”, “outro” e de “identidade”, que 
adotamos cotidianamente, são ideias concebidas e alicerçadas nas recordações que 
existem em cada um, seja enquanto indivíduo ou coletividade. Os grupos sociais, nessa 
linha de pensamento, são firmados e amparados em tais memórias que conferem a 
determinados grupos o senso de pertencimento através de um passado compartilhado. 
São as percepções singulares de cada ser, segundo David Lowenthal (1998, p.81), que 
atribuem sentido e veracidade as nossas próprias recordações. 

Conhecer o passado histórico com clareza possibilita a ascensão do senso de 
pertencimento a um determinado grupo social e cultural, aos quais compartilham as 
mesmas memórias em comum. Tomar posse do que é anteposto enquanto memória a 
ser mantida ou o que deve ser relegado ao esquecimento é uma tarefa que preocupa 
as classes em diferentes tempos históricos, como anota Jacques LeGoff (1990, p.426). 
O mesmo autor ainda nos evoca a reflexão acerca dos eventos históricos que tendem 
ao esquecimento; estes revelam, por sua vez, como os mecanismos de construção de 
uma coletividade e identidade são influenciados pelos detentores do poder social. 

O processo de construção de uma identidade cultural, portanto, passam por uma 
seletividade daquilo que é interessante a ser considerado parte da memória social. A 
salvaguarda das memórias pressupõe, portanto, o esquecimento de alguns outros 
processos e recordações, como avalia Nietzsche na Segunda Consideração 
Intempestiva (2003). Os esquecimentos atuam, nesse sentido, para que as memórias 
tidas como de maior importância possam sobreviver na mente humana. No mesmo 
sentido, os processos sociais passam por silenciamentos de alguns eventos em função 
da permanência de outros no imaginário coletivo. 

A nível historiográfico, portanto, podemos fazer uma alusão aos recortes, temático, 
espacial e temporal, os quais o historiador carece de fazer em virtude de não se poder 
dar conta do todo. O historiador no ato do fazer história necessita de tecer quais 
ocorrências e fontes irá analisar, deixando, outrossim, de mão outros caminhos da 
história humana que, se não forem abordadas por outros historiadores, findam no 
silenciamento historiográfico. Como nos lembra Ulpiano Menezes (1992, p.13), as 
fontes estão “longe de fornecer um caminho aberto aos historiadores do futuro, deles 
exigirão um penoso trabalho prévio de codificação desse simulacro de presente 
petrificado em memória”. 

Essa seleção historiográfica fez, todavia, com que as mulheres fossem um objeto de 
estudo não abordado. Durante muitas décadas os estudos se pautaram em uma 
discussão que solidificou debates na figura do “homem”, como uma forma de abarcar o 
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masculino e o feminino em uma mesma categorização, como anotam Joana Maria 
Pedro e Rachel Soihet (2007, p.284). Até os inícios do século XX, predominaram as 
fontes administrativas e militares como arcabouço histórico nos arquivos, o que abria 
portas a uma escrita histórica que não se interessava tanto pelas minorias ou por uma 
história mais cultural. A partir da Primeira Geração dos Annales, em torno de 1920, é 
que se percebe um uso diferente das fontes, adquirindo um caráter de maior criticidade 
e abrangância nos objetos de estudo. A difusão das possibilidades atrelada ao 
crescimento significativo dos movimentos feministas em diversos países, como Estados 
Unidos e Inglaterra, permitiu, de tal forma, a visão do sujeito feminino como um objeto 
de estudo não só da História, mas em diversos outros campos das Ciências Humanas, 

como a Antropologia, Sociologia, Filosofia, dentre outros. 

Construir uma memória coletiva dentro de uma sociedade patriarcal, portanto, significou 
em um silenciamento historiográfico na história das mulheres a qual perdurou durante 
séculos nos escritos históricos. Ainda em dias cotidianos, mesmo com diversas 
contribuições que novas gerações de historiadores vêm construindo nos índices 
historiográficos, dando oportunidades aos estudos de gênero, são perceptíveis reflexos 
de tais séculos de trabalhos anteriores. Os trabalhos que se pautam em uma escrita de 
uma história mais cultura vêm buscando abranger certas lacunas que ainda atuavam 

latejantes. 

Tais concepções acerca de história e memória, nos permitem atentar para uma análise 
dos discursos presentes em nossa fonte, os pontos cantados, de maneira a 
compreender como esses conceitos se manifestam nessas narrativas. Nos munimos do 
clássico História e Memória de Jacques LeGoff (1990) e, não menos importante, da obra 
Como Conhecemos o Passado, de autoria de David Lowenthal (1998), para enxergar 
com mais clareza as ligações entre as memórias e a construção da História presentes 
nas narrativas dos Pontos Cantados. No âmbito das narrativas sobre a Umbanda, nosso 
foco de estudo, é oportuno ressaltar que percebemos uma certa convergência entre 
prática e teoria. 

Nos terreiros é visivelmente claro o reverenciamento às entidades femininas, como as 
Pombagiras, Ciganas, Caboclas, Pretas-Velhas, dentre tantas. Entretanto, como já 
viemos debatendo, os registros escritos deixaram as Pretas-Velhas enquanto objeto de 
estudo de fora das análises, tendendo a trabalhos que abordam a figura do Preto-Velho, 
no masculino, como um modo de englobar o todo. A leitura de obras como Pedro(1999), 
Martins (2011), Negrão (1996), dentre outros, nos permitiu avaliar a inexistência, até 
então, de comunicações que se empenhem em analisar propriamente a figura das 
Pretas-Velhas. Por conseguinte, nos alçamos aqui em propor uma discussão que vise 
compreender as suas vivências a partir das memórias presentes nos pontos cantados, 
tomando em consideração os aspectos que nos dizem sobre a escravidão e a liberdade 

de tais personagens. 

 
Resultados e Discussões 

 
Nosso arcabouço de fontes se constitui em um levantamento feito em dez ambientes 
virtuais[1] e dois livros físicos[2], nos quais pudemos reunir um universo de 200 Pontos 
Cantados para Pretas-Velhas. Dentro dessa estrutura mapeada, intentamos selecionar, 
para esta discussão, pontos que apresentavam palavras-chave como: escravidão, 
liberdade, senzala, dentre outras do gênero. 
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Muitos dos escritos nos permitem adentrar um campo de narrativas muito doloridas e 
carregadas de sensibilidades. Em várias passagens podemos encontrar relatos sobre a 
viagem realizada da África para o Brasil, dos medos ao enfrentar a travessia atlântica e 
das impressões das terras brasileiras. O teor sagrado também constitui outro elemento 
fundamental que está presente nessas fontes. Como um ponto de apoio e força para 
sobreviver ao cotidiano escravagista, são evocadas diversas passagens em que se 

apegavam aos orixás, inquices, voduns e até mesmo santos do panteão católico. 

Podemos visualizar melhor tais passagens em alguns pontos que analisaremos a seguir. 
O ponto “Casca de coco no terreiro”[3] nos permite conceber no imaginário analítico, 
uma mulher que nasceu já em torno da temporalidade do Ventre Livre, ou seja, aos 
arredores de 1871. O recorte espacial que se nos apresenta pode ser situado em duas 
esferas: a Senzala compõe o primeiro plano; o segundo, o mundo espiritual em que 
habitam as entidades. 

Vovó não quer casca de coco no terreiro 

Pra não lembrar do tempo do cativeiro 

Vovó é filha de um Ventre Livre, 

Nasceu feliz, depois da abolição. 

Casca de coco lhe traz na lembrança, 

O amor escravo, de seu Pai João. 

Vovó não quer casca de coco no terreiro, 

Pra não lembrar do tempo do cativeiro. 

Vovó se lembra da velha senzala, 

Da Casa Grande e do terreirão, 

Da machadada que cortava o coco, 

Do Nêgo Velho do seu coração, 

Da Sinhazinha, moça muito bela, 

Da saia de renda e do Pai João, 

Broa de milho em panela de ferro, 

De café socado a base de pilão, 

Vovó não quer casca de coco no terreiro, 

Pra não lembrar do tempo do cativeiro 
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Dois veios de análise são possíveis, em nossa ótica. Em um âmbito, conseguimos 
avaliar estarmos lidando com uma Preta-Velha que, quando em vida, nasceu já após a 
Lei do Ventre Livre, mas que, entretanto, seria filha nascida de pais ainda escravos. A 
passagem “o amor escravo, de seu Pai João” nos reitera esta última hipótese e nos leva 
a reflexão de como as memórias e as marcas do escravismo permanecem latentes na 
vida dessa Preta em questão. Se enveredarmos por outro caminho de análises, 
podemos tecer a hipótese de tratar-se de um sujeito ainda escravizada mesmo tendo 
nascido após 1871. 

A conjuntura política e social das últimas décadas do século XIX, nos deixa avaliar a 
possibilidade dessa Preta-Velha compor um, entre tantos outros negros, que mesmo 
após a promulgação da Lei Áurea de 1888, continuavam imersos no cotidiano da casa 
grande. Participantes de uma sociedade que erguia muros e barreiras a qualquer 
tentativa de socialização do corpo negro, seja no cotidiano, seja no âmbito de trabalho, 
permaneceram em uma condição de marginalizados e segregados. Os reflexos disso 
resultaram em uma larga massa de ex-cativos fixando-se nas fazendas e trabalhando 
nas lavouras e/ou engenhos, como uma forma de arrematar algum pouco pecúlio ou em 
troca das condições mínimas de subsistência. A literatura de José Lins do Rêgo em 
Menino de Engenho (2010, p.75-76) evidencia-nos tal prática “As negras do meu avô, 
mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho (...). O meu avô continuava a dar-
lhes de comer e vestir. E elas a trabalharem de graça, com a mesma alegria da 
escravidão”. 

Devemos ainda levar em consideração que filhos que nasciam após 1871 não 
alcançavam a liberdade na prática; muitos estavam à mercê das casas grandes tanto 
pela dependência dos pais, quanto pela falta de firmamento financeiro que os 
transportasse de tal realidade dura e bruta. De um modo muito sensível, tais concepções 
se apresentam para nós pela simplicidade dos atos e recordações: o coco quebrado no 
terreiro da casa grande, o café pilado, a broa de milho, o cheiro e o sabor das panelas 
e, ao mesmo tempo, a dor angustiante dos pais servindo aos senhores escravocratas. 

Os rastros da escravidão se perpetuam não só no psicológico, mas também nas 
recordações que as marcas corporais evocam, como demonstrado no Ponto de Vovó 

Chica[4], abaixo: 

A vovó Chica vem de longe, de tão longe 

Cansada de caminhar 

Ela vem devagarzinho, sinhazinha 

Quase que não pode andar 

A vovó Chica vem de longe, de tão longe 

Longe até que aqui chegou 

O seu corpo está marcado coitadinho 

Do chicote do senhor 

Seu caminho era de espinhos, só de espinhos 
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Mas agora é só de flor 

Mas quanta dor, quanta tristeza 

Que a velha traz no coração 

Quando ainda ela se lembra 

Do tempo da escravidão 

Oh Deus nos salve a estrela guia 

Dos tempos da salvação 

Izabel a redentora 

Pôs a luz na escuridão 

Para além das marcas carregadas na pele e das memórias de dor e tristeza, 
percebemos outros dois elementos nos chamaram atenção na análise. Em um primeiro 
momento destacamos o trecho final, o qual coloca a Princesa Isabel como a redentora, 
aquela que salvou a todos ao assinar a Lei Áurea de 1888, abolindo a escravidão. Esse 
apego à Isabel nessas narrativas, e em outros tipos de alusões históricas, demonstra o 
caráter de má interpretação ou desconhecimento dos eventos ocorridos. Postular Isabel 
como a responsável por trazer luz, a salvação, quando só havia escuridão, desconsidera 
toda conjuntura das pressões internacionais e da resistência negra, que permeiam o fim 
da escravatura. 

Em um segundo momento, destacamos o apego ao mundo espiritual que aparece 
constantemente nas narrativas dos pontos. Ao mesmo momento que a vovó Chica, na 
sua vivência carnal, sofria com as marcas vivas do chicote, o seu momento de 
desencarne se torna sublime, pois cicatriza suas chagas e traz a paz que o espírito 
pedia após anos de trabalhos árduos. O apego espiritual que pede proteção e cura 
também se manifesta como uma forma de clamor pelo fim da vida errante e cansativa 
de uma figura que andou por muitos lugares e que enfrentou tortuosas travessias. Essas 
passagens de louvação e apego espiritual nos permite compreender que a 
espiritualidade se constitui enquanto uma prática que relegava a escravidão apenas às 
memórias; o que se vivenciava eram momentos de conforto junto às divindades e 
ancestralidades da terra de origem, mãe África. 

Desde 1888, com a abolição, o dia 13 de maio se concretizou como uma tradição viva 
nos terreiros, evocando ano a ano, a simbologia que permanece nessa data e o caráter 
sagrado a qual muitos negros associam a libertação enquanto um ato divino. 

Pelo dia de hoje 
Eu quero alegria neste terreiro 

Foi dia 13 de maio que acabou o cativeiro[5] 

O dia 13, se tornou um marco comemorativo que relembra e evoca a resistência negra 
que lutou pelo fim do cativeiro, ao celebrar a vinda dos Pretos e Pretas-Velhas que 
trabalham nos terreiros pela cura e caridade dos mais necessitados. 
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Em sua obra Culturas Híbridas, Néstor Garcia Canclini (2008, p.XXVI) discute como “As 
políticas de hibridação serviriam para trabalhar democraticamente com as divergências, 
para que a história não se reduza a guerras entre culturas (...)”. Podemos visualizar, 
desta feita, o conceito do hibridismo como aquilo que sobrevive ao tempo e reinventa 
as diferenças, mesclando-se a estas dando origem ao novo, se fazendo presente em 
diversas esferas do mundo moderno. Compreender minimamente esse conceito se faz 
de suma importância para que possamos enxergar as religiões de matrizes afro-luso-
ameríndias em sua riqueza cultural. O conceito do hibridismo cultural se encaixa de 
maneira muito clara na concepção do que é Umbanda, ao permitir a existência de 
elementos católicos e africanos, como podemos observar no ponto de linha[6] abaixo: 

Vovó viveu no tempo da escravidão 

Corria milharal com a enxada na mão 

Benzia, fazia mironga 

Ajudava seus irmãos 

E um dia lá no céu 

Jesus lhe deu a redenção 

O ponto acima retrata tanto um cenário de trabalho no roçado, com a enxada no milharal, 
como também atua evocando o senso de cura e ajuda que é presente na caracterização 
das entidades Pretos e Pretas-Velhas; mesmo quando em vida, já possuía 
conhecimento de benzimentos e dos processos de cura. Os últimos versos, entretanto, 
fazem uma menção ao símbolo máximo das religiões cristãs, Jesus Cristo; o que nos 
possibilita reafirmar o pensamento de ser a Umbanda uma religião híbrida que abriga 

no mesmo culto a figura de Jesus e os aprendizados das matrizes afro-brasileiras. 

A análise dos pontos aqui selecionados nos possibilita um maior contato com os veios 
históricos que sobrevivem e aparecem nessas narrativas mesmo se tratando de 
composições que são feitas e destinadas ao universo sagrado da Umbanda. Destarte, 
podemos compreender que se tratam de fontes que nasceram para dar conta da 
musicalidade sagrada do ritual umbandista, mas que, contudo, aqui nos servem como 
arcabouço para as análises históricas a respeito da escravidão, das resistências, dos 
hibridismos e da liberdade do nosso objeto de estudo, que são as entidades Pretas-

Velhas. 

[1] Compreendemos aqui sites, blogs, canais do YouTube que tratam da temática 
umbandista e dispõe em seu arquivo virtual pontos cantados para Pretas-Velhas. 

[2] EDITORA ECO. 3000 Pontos cantados e riscados na Umbanda e no Candomblé. 
26ª ed. Rio de Janeiro: Editora Eco, 1974. & PORDEUS JR., Ismael. Umbanda Ceará 
em Transe. Fortaleza: Museu do ceará, 2ª ed., Expressão Gráfica e Editora, 2011. 

[3] Ponto retirado do acervo virtual do site Filhos do Mar. Disponível em: 
<http://tefilhosdomar.org/index.php/pontos-de-umbanda/pontos-cantados-preto-

velho/>. Acesso em 05 de julho de 2019. 
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[4] Ponto retirado do acervo virtual do site Luz e Fé. Disponível em: 
<https://luzefe.com/index.php?url=pontos&indice=0&BotaoPonto=ENTIDADES&Botao
Subponto=PRETO%20VELHO&desentidade=VOVO%20CHICA>. Acesso em 05 de 
julho de 2019. 

[5] Ponto retirado do site Remizerkowski. Disponível em: 
<http://remizerkowski.no.comunidades.net/preta-velha>. Acesso em 05 de junho de 

2019. 

[6] Ponto retirado do site Remizerkowski. Disponível em: 
<http://remizerkowski.no.comunidades.net/preta-velha>. Acesso em 05 de junho de 
2019. 

  

 
Conclusão 

 

Diante do exposto, podemos compreender com a construção de uma memória coletiva 
passam pelos processos de seleções das recordações e memórias que se constituirão 
como escopo basilares da identidade cultural. Significa pensar, portanto, que alguns 
eventos serão priorizados em detrimento de outros. A História, enquanto campo de 
escrita e eternização, se alicerça também pelo caminho das escolhas que o historiador 
necessita para desenvolver com maestria o seu trabalho. Os recortes que os 
historiadores empregam diante de suas fontes, todavia, imersos em uma sociedade 
patriarcal que reflete isso em vários cenários, resulta em uma rede de trabalhos que em 
seus recortes metodológicos, findaram por silenciar a história das mulheres, criando 
abordagens que retratam a história dos homens como uma forma de abranger o todo, 

como analisado em parágrafos anteriores. 

Aqui nos alçamos a tentar analisar a figura das Pretas Velhas, enquanto mulheres 
negras, encarnadas e escravizadas, a partir da ótica que os pontos cantados nos 
revelam. Assim, intentamos produzir uma análise às fontes de modo claro e objetivo que 
nos proporcionasse sentir o que a narrativa traz consigo de mais sensível: as memórias. 
As Pretas-Velhas são figuras que se revelam para nós enquanto personagens que 
personificam o hibridismo em si de fazer existir temporalidades e espacialidades 
diferentes na mesma narrativa. 

Estudar a Umbanda e, sobretudo a figura da mulher negra, nos permite fazer parte do 
movimento que vem lutando por maior igualdade e espaço na sociedade de maneira 
mais igualitária. Os pontos se constituem enquanto fontes que nos dão apoio para 
compreensão de como o sagrado, o mundo espiritual, dava força para que as 
resistências se firmassem. Se apegar aos cultos religiosos no âmbito da senzala, 
significava um meio de relegar as mazelas da escravidão para uma realidade distante, 
transpostas mundo do imaginário, mesmo que por poucos instantes. 
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TÍTULO: Há incremento de diversidade vegetal sobre solos ocupados por cupins no 

Seridó potiguar? 

Resumo 

 

Em diversos biomas a ocupação de cupins em solos é associada ao incremento de 
fertilidade natural e capacidade de sustentar maior riqueza vegetal. Apesar da 
importância desses estudos ecológicos na Caatinga, pouco é sabido sobre a relação 
entre cupins, solos e vegetação. O trabalho buscou mensurar os efeitos da ocupação 
sobre as propriedades de solos na caatinga. Vinte e nove amostras de cupinzeiros foram 
coletadas e tiveram seu teor de C orgânico total, areia, silte e argila determinados. Perfis 
de solo representativos dos ambientes foram abertos, descritos e tiveram suas 
propriedades físicas e químicas determinadas conforme métodos estabelecidos para 
solos tropicais. Foi calculada a correlação de Pearson entre as propriedades 
mensuradas em cupinzeiros e em solos adjacentes. Os teores de N e C orgânico no 
solo registraram alta correlação positiva com o teor de N no cupinzeiro. Os cupinzeiros 
favorecem o aporte de nutrientes para o desenvolvimento dos solos da Caatinga, assim 
como, podem favorecer a ocupação pela vegetação. 

 
 
Palavras-chave: NORDESTE BRASILEIRO, TERMITOLOGIA, EDAFOLOGIA. 

TITLE: Is there an increase in plant diversity on termite-occupied soils in Seridó potiguar? 

Abstract 

Termites occupying soils in several biomes are associated with increased natural fertility 
and the ability to sustain greater plant richness. Despite the importance of these 
ecological studies in Caatinga, little is known about the relationship between termites, 
soils and vegetation. The work aimed to measure the effects of occupation on soil 
properties in the caatinga. Twenty-nine termite mounds samples were collected and had 
their total organic C, sand, silt and clay content determined. Soil profiles representative 
of the environments were opened, described and had their physical and chemical 
properties determined according to established methods for tropical soils. Pearson's 
correlation was calculated between the properties measured in termites and adjacent 
soils. The levels of organic N and C in the soil showed a high positive correlation with 
the N content in the termite mower. Termites favor the supply of nutrients to the 
development of Caatinga soils, as well as favoring vegetation occupation 
 
Keywords: NORTHEAST BRAZILIAN, THERMITOLOGY, EDAFOLOGY. 

Introdução 
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Entre os organismos que compõem a fauna do solo, os cupins se destacam por afetar 
significativamente muitas das propriedades do solo (Ackerman et al., 2009; Holt e 
Lepage, 2000; Palin et al., 2011). Os cupins contribuem no solo nos processos de 
humificação, distribuição, proteção e estabilização da matéria orgânica (Ali et al., 2013), 
liberação de N e P imobilizado (Abe et al., 2011; Rückamp et al., 2010), assim como o 
incremento da capacidade da troca catiônica e reversão da lessivagem (Rückamp et al., 
2009, 2012). Constituem junto com formigas e minhocas, o grupo mais importante da 
pedofauna por afetar a estrutura física e função biológica do solo em três aspectos 
principais: i) translocação de matéria de horizontes subsuperficiais para a superfície (Ali 
et al., 2018); ii) formação de micro agregados (Sarcinelli et al., 2009), e; iii) construção 
de galerias nos horizontes subsuperficiais (Holt e Lepage, 2000). 
Os primeiros trabalhos que estudam a influência dos cupins sobre as características do 
solo remetem à década de 1990 (Lavelle, 1997; Lavelle et al., 1992; Stork e Eggleton, 
1992). Em solos tropicais úmidos, tal como na Mata Atlântica e Cerrado, a fauna de 
invertebrados do solo apresenta tolerância a pH ácido, podendo existir em solos com 
pH entre 3,8 e 4,0, tendendo a se concentrar em micro sítios mais favoráveis como por 
exemplo na serapilheira e na rizosfera (Ackerman et al., 2009; Diehl et al., 2014; 
Sarcinelli et al., 2013). O forrageamento e a construção de ninhos ocorrem 
preferencialmente em solos de textura argilosa (Jouquet et al., 2015; Noirot e Darlington, 
2000). A limitação desses estudos em biomas úmidos, de solos profundos e distróficos, 
onde a disponibilidade de nutrientes torna-se o maior limitante a ocupação de nichos, 
torna o conhecimento da relação entre solo e cupim incompleto (Jouquet et al., 2015; 
Muvengwi et al., 2018). 
Segundo a Teoria da produtividade, espera-se que a riqueza aumente com a 
produtividade primária, uma vez que há aumento dos recursos disponíveis, e 
consequentemente um enriquecimento da cadeia trófica (Flombaum e Sala, 2008; 
Steege, ter, 2010). Entretanto, a relação da produtividade com a riqueza pode também 
apresentar um padrão em forma de domo, ou seja, a riqueza de espécies seja menor 
em ambientes de extrema baixa e alta fertilidades naturais em função de exclusões 
competitivas por espécies dominantes (Cardinale et al., 2009). Ademais, outra 
propriedade do solo, a temperatura por exemplo, pode assumir maior relevância no 
condicionamento da riqueza de espécies em condições de disponibilidade elevada de 
nutrientes(Diehl et al., 2014). Logo faz-se indispensável caracterizar com mais detalhe 
o solo como recurso alimentar e de nidificação para explicar melhor a distribuição 
desses insetos. 
Raros são os estudos sobre a distribuição de cupins e sua relação com o recurso solo 
em ambientes semiáridos (Andersen, Toro, Del e Parr, 2015; Muvengwi et al., 2017). 
Em especial, a Caatinga brasileira é um bioma ímpar no planeta (Ab´Sáber, 2003), uma 
vez que é a região semiárida de maior densidade demográfica da Terra (IBGE, 2013), 
abriga biodiversidade comparável à Mata Atlântica (BFG, 2015; Lopes, Ramos e 
Almeida, 2017; Maia et al., 2015; Silva, da et al., 2014) é uma potencial importante área 
para estoque de carbono no solo e de elevada diversidade geológica-pedológica 
(Barbosa et al., 2015; Schucknecht et al., 2012). Além disso, a Caatinga destaque-se 
por compreender uma área de exceção no território brasileiro, com temperaturas sempre 
acima de 18 °C, taxa de evaportranspiração potencial até quatro vezes maior que a 
precipitação anual (Kayano e Andreoli, 2009) e solos em geral rasos, eutróficos, de 
textura variável entre arenosa e muito argilosa e com diferentes teores de cascalho 
(Araújo Filho et al., 2017). Logo, espera-se que um cenário climático e pedológico 
particular difira na forma de ocupação da paisagem pelos organismos, refletindo em sua 
riqueza e abundância. 
 

Metodologia 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 191 

 

 
Perfis de solo serão abertos, descritos e terão seus horizontes coletados com o objetivo 
de representar a diversidade de solos da caatinga, sendo 20 perfis no Seridó Potiguar 
e 30 perfis no Cariri Paraibano. A escolha dos locais de coleta no Seridó potiguar e Cariri 
paraibano será feita a partir da definição de unidades geoambientais derivadas do mapa 
de gamaespectrometria (CPRM, 2017), modelo digital do terreno, mapa de declividade 
e de orientação das vertentes (Farr et al., 2007) em escala 1:50.000, e levantamentos 
anteriores nessas áreas (Brasil. Ministério da Agricultura, 1972; Serviço Nacional de 
Levantamento e Conservação de Solos-Embrapa, 1971). 
Os perfis serão descritos e classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (Santos et al., 2013), World Reference Base Soil Resources 
(IUSS Working Group WRB, 2014) e Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010). Ao redor 
de cada perfil serão estabelecidas cinco parcelas nos pontos cardeais, de 2 x 10 m cada 
uma, distanciadas entre si em 10 m para coleta de cupins. Dentro de cada parcela, 
amostras serão tomadas a cada 20 cm de profundidade do solo, com auxílio de um trado 
holandês. A serapilheira será coletada aleatoriamente em cada parcela, em um volume 
de 15 x 15 x 15 cm. 
Uma vez que o Departamento de Geografia do CERES/UFRN ainda não dispõe de 
laboratório adequados para análises de solos e tratamento dos resíduos laboratoriais, 
as amostras de solos e serapilheira serão enviadas para análise no Laboratório de 
Rotina do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. As amostras de 
serapilheira serão secas em estufa, com temperatura mantida em 50 °C, e moídas para 
determinação do teor total de Ca, Mg, K e Na. N total será determinado pelo método 
Kjeldahl, P total por colorimetria pelo método do ácido ascórbico, C por calcinação na 
mufla, Na e K total por fotometria de chama, e Ca e Mg totais por espectrofotometria de 
absorção atômica. Todos os métodos foram compilados por Miyazawa et al. (2009). 
As amostras de solo serão secas ao ar, destorroadas e tamisadas em peneira de 2 mm 
previamente a análise de reatividade do solo, textura e teor de matéria orgânica. O pH 
do solo em água será determinado em uma solução 1:2,5 (solo : água deionizada), 
acidez potencial (H + Al) e cátion trocáveis (Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+) conforme 
métodos consolidados para solos tropicais (EMBRAPA, 2011). A partir desses 
resultados serão calculadas a soma de bases (SB = Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+), a 
capacidade de troca catiônica efetiva (t = SB + Al3+), a capacidade de troca catiônica 
total (T = t + (H + Al)) e a saturação por bases (V% = SB/ T). O teor de areia, silte e 
argila serão determinados após agitação lenta com 0,1 M NaOH pelo método da 
peneira-pipeta. O teor de C orgânico do solo será determinado por digestão ácida de 
acordo com o método Walkey-Black (Silva e Mendonça, 2007). 
Amostras indeformadas de solo serão coletadas da superfície do solo até um metro de 
profundidade, ou até a rocha fresca, em intervalos de 20 cm. Tais amostras serão 
utilizadas para determinação da densidade do solo e densidade de partículas pelo 
método do anel volumétrico e balão (EMBRAPA, 2011). A curva de retenção de água 
do solo será mensurada nos potenciais -6 , -8, -10, -30, -60, -100, -300 e -1500 kPa 
através da mesa de tensão e aparelho de Richards (EMBRAPA, 2011). Porosidade total, 
capacidade de campo e ponto de murcha permanente serão calculados a partir dos 
dados obtidos. 
Os espécimes de cupins serão identificados em nível de gênero com o auxílio de chaves 
taxonômicas (Constantino, 1999, 2002) e a nível de espécie por comparação com a 
coleção de referência de Isoptera do Laboratório de Termitologia da Universidade 
Federal da Paraíba. A preferência alimentar para as espécies será determinada a partir 
de revisão de literatura (Cancello et al., 2014; Constantino, 1992; Donovan, Eggleton e 
Bignell, 2001; Souza, de e Brown, 1994; Vasconcellos, 2010). Nos casos de divergência 
entre os autores, será adotado o critério escolhido pela maioria dos autores. As espécies 
de cupins serão classificadas em guildas de acordo com seus hábitos alimentares entre: 
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i) xilófagos, cupins primitivos e espécies que se alimentam predominantemente de 
madeira; ii) ceifadores, cupins que se alimentam de madeira morta, epífitas ou 
serapilheira; iii) intermediários, cupins que se alimentam de húmus sobre solo rico em 
matéria orgânica com fragmentos de plantas; iv) humívoros, cupins os quais se nutrem 
a partir de matéria orgânica em diferentes graus de decomposição em meio a material 
mineral (Lima e Costa-Leonardo, 2007). 
Média, mediana, desvio-padrão, coeficiente de variação, assimetria e curtose serão 
calculados para as propriedades de solo considerando todos os perfis, bem como 
separadas por classe de solo. Serão calculadas as correlações entre abundância e 
riqueza de cada guilda de cupins e o teor de nutrientes na serrapilheira, bem como com 
a média de cada propriedade do solo ponderada por espessura dos horizontes e em 
cada sítio amostral. Além disso, para a guilda de humívoros, serão calculadas as 
correlações a partir dos valores correspondentes unicamente ao horizonte A, uma vez 
que esta guilda alimentar explora principalmente os 15 primeiros cm do solo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Resultados: 

O teor de C orgânico, de N e de argila dos cupinzeiros tem o coeficiente de variação 
acima de 20 %. O teor C orgânico e de N total possuem assimetria positiva. A 
distribuição de teor de C orgânico e de N total é platicúrtica, argila é leptocúrtica, 
respectivamente. 

O pH do primeiro horizonte do solo varia entre fortemente ácido e alcalino; por sua vez 
o segundo e o terceiro horizonte variam entre fortemente ácido e neutro. O primeiro 
horizonte é hipereutrófico, e a saturação por bases decresce em alguns perfis com o 
aumento da profundidade, a ponto de que o segundo e terceiro horizontes sejam 
distróficos. 

O teor de C orgânico e N de solo diminuíram à medida que profundidade aumentou. No 
primeiro horizonte, o teor máximo de C orgânico é de 19,34 % e o mínimo é de 0,81 %, 
e no teor máximo de N é de 2,225 % e o mínimo é de 0,048 %. Já no último horizonte, 
o teor de C orgânico é no máximo de 6,59 % e o mínimo é de 0,34 %, e o teor máximo 
de N é de 0,248 % e o mínimo é de 0,023 %. Já o teor de argila do solo, em comparação 

com os três horizontes, aumentou à medida que se aprofundava nos horizontes. 

Observa-se na figura abaixo que, O teor de N nos cupinzeiros possui correlação 
negativa com o teor de N total e C orgânico no solo nos dois primeiros horizontes; no 
horizonte mais profundo a correlação torna-se positiva. Já a correlação de C orgânico 
do solo e argila do cupinzeiro foi negativa nos três horizontes, sendo que à medida que 
se aprofunda no solo a correlação negativa torna-se mais fraca. No horizonte mais 
profundo os teores de N total e C orgânico de cupinzeiro tem correlação positiva com 
os teores de areia grossa, areia fina, pH, Ca2+, Mg2+, Na+, SB, T, V% e P do solo. Já 
os teores de silte, argila, Al3+, K+, m % do solo foram os que apresentaram correlação 
negativa com os teores de N total e C orgânico dos cupinzeiros no horizonte profundo. 
O teor de areia grossa e areia fina dos cupinzeiros são negativamente correlacionada 
com os teores areia fina, silte, argila, pH, Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, SB, T, m%, P, C 
orgânico, N de solos nos três horizontes. A T do solo é forte positivamente 
correlacionada com silte, argila, C orgânico e N total dos cupinzeiros nos três horizontes. 
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Discussão: 

A correlação de textura, teor de C orgânico e N total entre os montículos e o solo pode 
ser atribuída ao selecionamento de partículas de argila orgânicas do solo pelos cupins 
para fazerem os seus montículos, ou seja, os seus montes têm grande acúmulo de argila 
e matéria orgânica. Ali et. al. (2013), diz que os montes levantados são normalmente 
ricos em matéria orgânica e partículas finas e que as cavidades bucais dos cupins são 
pequenas, e por isso promovem a seleção de partículas menores (<0,5 mm) para 
construir seus ninhos. Correia e Oliveira (2006), dizem que os cupins consomem uma 
mistura de matéria orgânica e mineral, pois os seus ácidos orgânicos feitos pela 
digestão, que logo vem às fezes incubadas de matéria orgânica e de mineral. 

Holt e Lepage (2000), declara que o sistema de interconexão das galerias subterrâneos, 
que alguns cupins constroem câmeras para armazenamento de alimentos e fungos; 
também a escavação de cupins para horizontes mais profundos vai depender a 
morfologia do perfil, e certamente, com o deslocamento da água. Holt e Lepage (2000) 
também diz que os materiais dos montículos dos cupins têm uma grande quantidade de 
cátions trocáveis Ca, Mg, Na e K nos solos, isso acontece devido muitas espécies 
selecionas partículas de argilas para os montes. Áreas como menor biomassa tinha 
pequeno aumentos de carbono orgânico em cupinzeiros, ao contrário de savanas e 
cerrados que com pouca biomassa tem grande quantidade carbono orgânico (Sarcinelli 
et. al. 2013). 

Tayasu et. al. (1994), afirma que as térmitas são capazes de fixar o nitrogênio 
atmosférico a partir das bactérias anaeróbicas que habitam seu trato digestivo. Lima e 
Costa-Leonardo (2007) fala que os fungos decompõem a madeira, o que aumenta o 
teor de nitrogênio e de outros nutrientes para o consumo das térmitas, e que em 
determinados ambientes desérticos os cupins são decompositores primários de 
alimentos como esterco que é rico em nitrogênio. Em casos de carência de nitrogênio 
os cupins são capazes de recorrerem ao canibalismo perante o estresse (LIMA E 
COSTA-LEONARDO, 2007). 

Os montes de cupinzeiros são muito ricos em fósforo, isso por que também na parte 
central do ninho os teores totais de fósforo são altos e que está também relacionada 
com os maiores teores de C (Rückamp et. al., 2010). O fosforo e o carbono orgânico é 
modificado ao longo do tempo com as construções de montículos por cupins primários 
no solo superficial (Rückamp et. al., 2012). 

 

Conclusão 

 

Os perfis de solos analisados do Seridó Potiguar e do Cariri Paraibano mostra que a 
medida que vai aprofundando vai aumentando relação entre as propriedades de cupins 
com os do solo, confirmando sim, que os cupins são bons para ajuda na fertilidade do 
solo. 
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