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 A BARRAGEM E A DIÁSPORA DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO 
RAFAEL/RN ( 1979  1985). 

 

Antônio Marcos Ferreira da Costa1; Jovelina Silva Santos2 

RESUMO 

A presente pesquisa objetivava investigar os múltiplos caminhos trilhados pelos 
trabalhadores rurais de São Rafael no decurso da construção da Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves no final da década de 1970 e início dos anos 1980. Os depoimentos orais (produzidos ou 
colhidos em outros trabalhos de pesquisa), os jornais e documentos oficiais foram as fontes 
utilizadas na realização do trabalho. Acerca da bibliografia específica sobre a temática, registramos 
que há uma lacuna historiográfica e apenas algumas produções de outros campos.  É importante 
salientar que a pesquisa tomou um viés não apresentado na proposta, qual seja, o medo do dilúvio 
que se abateu sobre as populações do Vale do Açu particularmente aquelas que estão a jusante da 
barragem. Outro aspecto relevante no desenvolvimento da pesquisa foi a digitalização de fontes ( 
documentos oficiais, jornais e outros de ordem diversa) que poderão ser acessadas, após o devido 
arquivamento, por pesquisadores interessados na temática em foco ou outras correlatas.  

PALAVRAS-CHAVES: Barragem; Medo; Memória; Trabalhadores; Diáspora.  

INTRODUÇÃO 

As promessas de redenção para o Vale do Açu foram tomando corpo com a proposta de 
fazer a revolução verde na região, cujo primeiro passo em direção à sua implantação foi efetivado 
com o Decreto Nº 76.046, publicado em julho de 1975. A área desapropriada somava quase 160 mil 
hectares para a construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, com o objetivo de 
oferecer segurança hídrica aos empreendimentos agrícolas. A referida barragem teve sua construção 
iniciada em 1979 e foi inaugurada em maio de 1983. Ao longo do processo de desapropriação da 
extensa área e construção da barragem, podemos encontrar uma vasta e complexa rede de questões 
permeadas por conflitos, disputas, relações de poder e subjetividades. Para se ter uma idéia da 
dimensão da problemática, se tomarmos apenas a imprensa como palco onde esses conflitos e 
interesses eram expostos, encontramos o nascimento de um órgão de imprensa voltado 
exclusivamente para a apologia do projeto Baixo-Açu e a construção da barragem, como é o caso 
do Jornal Novo Vale, projetado e patrocinado pela Construtora Andrade Gutierrez, responsável 
pelas obras de engenharia. Expropriados de suas terras e moradias por ocasião do desenvolvimento 
do Projeto Baixo-Açu, entre o final da década de 1970 e início da década de 19803, os trabalhadores  
rurais de São Rafael, vivenciaram períodos de grande turbulência em face do impacto social e 
ambiental do referido Projeto que assumiu proporções assustadoras ao desalojar 20.250 pessoas 
(VALENCIO, 1995), dispersando e desestruturando comunidades tradicionais em seus modos de 
ser e viver. A inundação de imensas áreas de palmeiras nativas (carnaubais), minas de mármore e 
sheelita, pôs em risco a sobrevivência econômica de centenas de trabalhadores, evidenciando que, 
na relação custo-benefício, o primeiro acabou ficando por conta das comunidades expropriadas. 

                                                                 
1  Discente do Curso de  História  Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão  UERN. 
2 Docente do Curso de  História  Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão  UERN.  
3 A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves passa a ser o maior açude público no Brasil com capacidade para 2,4 
milhões de m³ de água. 
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Quando a barragem foi inaugurada os discursos proclamados pelos governos, empresários e outros 
sujeitos sociais saudavam a vitória do progresso que estava por vir e buscavam o silêncio daqueles 
que lutaram contra o autoritarismo da proposta e suas conseqüências mais nefastas. Sobre os 
ombros dos trabalhadores ribeirinhos e outras parcelas da população de São Rafael, o município 
mais atingido pela construção da barragem, pesava o preço do progresso e da revolução verde. 
Foram a busca por essas memórias silenciadas, os embates enfrentados por esses sujeitos e a 
trajetória de suas lutas, os objetivos da pesquisa que apresentamos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização da pesquisa realizamos inicialmente um inventário das fontes 
bibliográficas distribuídas e caracterizadas da seguinte forma: bibliografia geral  trabalhos que 
abordam a construção de obras hídricas e seus impactos para as populações diretamente atingidas; e 
bibliografia específica abordando o Projeto Baixo-Açu,. Dentre esses trabalhos específicos 
identificamos uma ausência historiográfica, uma vez que as pesquisas localizadas são do campo da 
Geografia, Economia e Serviço Social. Como utilizamos a metodologia da história oral, realizamos 
leituras na área, atentos às novas discussões de ordem teórica e metodológica que requerem um 
novo olhar para esse tipo de fonte, conforme podemos ver em Meihy (1996); Montenegro (2003); 
Moraes e Amado (1998); Thompson (1992) e outros. Realizamos entrevistas com pessoas que ainda 

 
como eles se reportam  para a nova São Rafael e com pessoas que migraram para outros 
municípios da região. Pesquisamos jornais de circulação estadual e outros que circulavam apenas no 
município, bem como panfletos, documentos oficiais, fotografias, dentre outros.  

 No arquivo particular da família do senhor Adauto Legítimo Barbosa (in memória), 
realizamos primeiro uma classificação da  documentação sobre a temática, a partir da tipologia da 
fonte (material fotográfico, hemerográfico, documentos oficiais, revistas, panfletos, etc) para em 
seguida fazermos a digitalização das mesmas, de modo que seja possível o devido arquivamento 
para futuras pesquisas no Núcleo de Documentação do Vale do Açu (NUDOVALE)  centro de 
documentação que está em processo de constituição pelo Departamento de História do Campus 
Avançado Walter Sá Leitão.  

Nos jornais encontramos uma forte defesa do Projeto Baixo-Açu, mais localizada no período 
de construção. No entanto, localizamos nestes órgãos de imprensa às vozes dissonantes nos 
momentos em que a obra apresentava fragilidades técnicas e ameaçava a população do Vale.  A 
exemplo temos o caso do deslizamento ocorrido em dezembro de 1981, que destruiu em minutos 
um trabalho de cinco meses ou ainda com o grande medo que se abateu sobre a população do Vale 
quando por ocasião da grande enchente de 1985 um trecho do maciço da barragem sofreu 
afundamento, pondo em alerta as autoridades civis e religiosas e em pânico toda a população à 
jusante da barragem.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do material consultado pudemos perceber uma série de conflitos sociais, confrontos 
de idéias e projetos, relações de poder, articulação dos trabalhadores, comunidades, atuação de 
instituições sociais  como a Igreja Católica, de modo particular a Paróquia de Assú cujo pároco 
assumiu com as localidades atingidas pela barragem um sério e intenso movimento de contestação à 
barragem.  No trabalho com as memórias daqueles que foram despojados de sua terra e obrigados a 
migrar para outras localidades ou mesmo durante o processo de transposição para a nova cidade de 
São Rafael, encontramos a tessitura de vários enredos, as perdas, as lutas, os sonhos, a saudade, o 
infortúnio, o desalento e os enormes esforços na tarefa de re-construir a vida. Nas narrativas dos 
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antigos moradores, podemos reencontrar além da cidade submersa, seus diferentes espaços de 
memória - instituidores da identidade social, conforme podemos ler em Pollak (1992).  

Os lugares de memórias da velha São Rafael se referenciaram durante anos na torre da 
antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição, pairando firme em meio às águas da barragem, 
teimando em ficar de pé e sucumbindo após quase trinta anos, durante os quais sua presença se 
transformou em ponto turístico. A imagem estilizada da antiga torre é o símbolo oficial do 
município.  Vejamos, pois a Torre da Antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição: 

 

 
                                      Fonte: saorafael.rn.gov.b 
 
O que as novas gerações sabem da antiga São Rafael? O que representa para elas o Projeto 

Baixo-Açu? Em que medida as vidas dos trabalhadores rurais foram afetadas? Como entender a 
angústia daqueles que se dispersaram e ao retornarem como visitantes se recusavam a olhar a torre 
da Igreja Matriz  único lugar não coberto pelas águas? Como interpretar o choro comovido das 
pessoas idosas quando em uma manhã de dezembro de 2010 tomaram conhecimento do 
desmoronamento  da torre da Igreja que durante quase trinta anos era o grande monumento-
memória da antiga São Rafael a manter-se erguido em meio às águas da barragem? Os jovens são-
rafaelenses que se divertiam ao realizar passeios de barco, levando turistas para visitar a torre da 
matriz em meio às águas da barragem, têm o direito de saber como as gerações anteriores 
vivenciaram o naufrágio de seus lugares de memória, para que possam refletir sobre suas perdas, 

presente, motivando-os a perseguirem sonhos submersos e promessas ainda não cumpridas, 
forjando o exercício da cidadania política e social.  

Ao emergirem essas memórias suscitam indagações sobre as raízes históricas da antiga São 
Rafael, os impactos sócio-ambientais, econômicos e culturais para os grupos sociais desfavorecidos, 
sobre a luta dos trabalhadores e a realidade social na qual estão inseridos atualmente. É importante 
salientar que encontramos muitas dessas memórias escritas em versos. No conjunto de tais 
narrativas recorto as do agricultor/poeta Rafael Arcanjo em face da força social simbólica que ela 
assumiu ante seus companheiros de jornada. É neste sentido que me aproprio da perspectiva de 
Nazira Abib Vargas (1987b) para falar do canto e lamento do agricultor/poeta, que tal Ariadnei 4, 
traz o fio que permite enveredar pelos labirintos da memória e perscrutar histórias silenciadas. Ass 
narrativas de Rafael Arcanjo da Costa foram construídas no calor dos acontecimentos de que trata e 
buscam traduzir e interpretar esse presente vivido: a desestruturação de diferentes ramos de 
atividades ( extrativismo, agricultura de vazante e artesanato) provocando impactos na vida social 
dos trabalhadores que forçados à ociosidade, sofrem duras privações. Não obstante, ancora-se na 
memória coletiva para revisitar o passado vinculando diferentes temporalidades 

                                                                 
4 Na mitologia Teseu é o herói grego que entra no labirinto para matar o Minotauro auxiliado pela princesa Ariadne. É a 
ponta do novelo amarrada à porta do labirinto que permite aos dois percorrerem os intricados caminhos do labirinto sem 
risco de perder-se.  
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(passado/presente/presente/passado) e sujeitos sociais, imbricados em uma teia que guarda 
semelhanças e diferenças e de modo singular dizem respeito à comum experiência da opressão: 

 
 A mais de trezentos anos 

Que os índios foram expulsado 
Agora os filhos da terra 
Que aqui foram criado 

Estão passando a mesma dor 
5.  

 
Os conflitos estão estampados em diversos documentos investigados: enquanto para os 

pessoas a contestavam apresentando-a como a desgraça do Vale  nas palavras da senhora 
Maria das Dores Simão em reunião com membros do DNOCS e demais autoridades.6 A Igreja 
Católica envolve-se na discussão em torno da problemática da barragem e a ausência de sua face 
social. O pároco de Assú participa das mobilizações da população e manifesta sua preocupação com 
o autoritarismo que permeia todo o processo de sua construção. Para o padre Canindé a idéia de 

verdade, pelo menos no que dizia respeito aos aspectos técnicos para 
7.  A professora Tereza Aranha (Serviço Social/UFRN) envolveu-se em muitas pesquisas 

sobre a região do Vale do Açu, sendo o Projeto Baixo-Açu uma de suas preocupações de natureza 
acadêmica e social. Em entrevista a pesquisadora afirma que o caráter autoritário do projeto, 
denunciando ainda que houve apropriação indébita do patrimônio uma vez que 
de São Rafael foi transferida sem que fosse paga nenhuma 8. O 
Núcleo Temático da Seca (NUT-SECA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte reúne um 
importante acervo documental e oral sobre o Projeto Baixo-Açu, no qual os esforços da 
pesquisadora acima referida foram significativos. A diáspora da população de São Rafael pode ser 
encontrada a partir dos referenciais apresentados nos depoimentos dos entrevistados dando conta de 
dezenas de famílias que se deslocaram para agrovilas em Serra do Mel e outros municípios 
circunvizinhos à São Rafael. O caráter crítico e o tom de denúncia da poesia de Crispiniano Neto é 
um entre os muitos documentos que apontam a situação da população de  São Rafael ante as agruras 
causadas pela construção da barragem: 

 
Tenho pena de ver São Rafael 

Ser riscada do mapa do Estado 
Ver seu povo sofrendo, enxotado 

Igualmente ao povo de Israel 
A barragem é amarga como fel 

Vai cobrir praça, escola e barbearia 
Casa, igreja, bar mercearia 

Oh que quadro terrível, triste e cru  
Quando a água cobrir o Baixo-Açu 

Vai matar muitos pés de poesia9.  
 

                                                                 
5 SILVA, Roberto Marinho Alves da et all ( Orgs.)  Rafael Arcanjo da Costa:Poética veia profética. Natal/RN: 
Gráfica Líder e Editora, 1998.  
6 Diário de Natal, 15 de maio de 1985. 
7 Diário de Natal, 15 de maio de 1985.  
8 Revista RN 360º, 01 de julho de 1998.  
9 Crispiniano Neto, apud FERNANDES (1992).  
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A diáspora está presente em muitos textos e falas e não faltam paralelos com outros povos 
que vivenciaram situações de expulsão e dispersão: no poeta Rafael Arcanjo são os índios que 
habitavam as terras potiguar antes da chegada dos brancos, em Crispiniano Neto é o povo de Israel. 
Um elemento constante, revelador da natureza do projeto em curso é o medo. A população do 
município de São Rafael foi a primeira a sofrer a presença do medo: expulsão, ausência de 
indenização, sem teto, sem terra, sem trabalho. Com a construção da barragem e a constante ameaça 
de um dilúvio o medo toma de assalto outras populações do Vale, de modo particular o município 
de Assú, constantemente habituado a ouvir as advertências do Profeta Adauto desde o período de 
construção da barragem. As ações de Adauto Legítimo Barbosa, que se representava na figura 
bíblica de Noé, profetizando o dilúvio, foram perdendo crédito até o momento em que os altos 
índices pluviométricos de 1985 provocaram danos a barragem e o medo do dilúvio e destruição 
reaparecem.  A perda era a razão e sustentáculo do medo, o sentimento de impotência da população 
ante as ações autoritárias, confirmava a consumação de uma proposta à revelia dos interesses e 
demandas da população. A tarefa que se impunha em primeira ordem era re-articular o modo de 
viver numa nova São Rafael ou fora dela. Ainda hoje podemos ouvir o lamento do poeta  Rafael 
Arcanjo da Costa nas falas daqueles que lembram, porque lembrar permite a esses sujeitos revisitar 
um passado que se encontra imerso em indagações, passados quase trinta anos. Permite ainda 
recuperar ações solidárias, laços de amizade e exemplos de coragem que lhes permitem refletir 
acerca de suas causas e de suas lutas, além de possibilitar outras re-significações à luz do presente.   

Ainda no tocante as narrativas, questão relevante nessa discussão, penso sua riqueza na 
dimensão de suas representações Montenegro (2003), que vão além da exposição dos fatos ou 
acontecimentos passados, para incidir sobre como foram sentidos, percebidos e vividos por sujeitos 
históricos reais, indivíduos ou coletividades. Como nos diz Portelli (1997) a oralidade trata também 

. Fugidias e 
carregadas de subjetividades, as memórias que emergem nas narrativas de Rafael Arcanjo têm a 
dimensão da desilusão e da esperança, sendo a barragem a causa das perdas materiais e imateriais 
no presente e a luta organizada dos trabalhadores em prol da reforma agrária, a possibilidade de 
ganhos futuros. Pretender acessar o passado recente de São Rafael através da narrativa oral, 
possibilita encontrar, nos meandros dessas memórias, experiências sociais agregadoras de um saber 
vilipendiado em nome de outras técnicas e estratégias, que traziam em seu bojo interesses estranhos 
ao lugar e aos trabalhadores rurais. Esses interesses são percebidos pelos trabalhadores no constante 
questionar e indagar presentes em suas falas. Essas memórias entram em disputa com a história 
oficial edificadora de memórias dominantes Le Goff (1984) justificadoras de projetos autoritários 
Fernandes (1992) que almejam silenciar e excluir outros sujeitos sociais do processo histórico.  
 
 

CONCLUSÃO 

A presente pesquisa conseguiu apenas explorar parte da documentação que mapeou. Há acervos em 
que as fontes não foram exploradas. Há também percursos que trilhamos sem que houvéssemos 
planejado. Algumas das problemáticas levantadas ganharam novos contornos e desaguaram em 
outras questões, como é o caso do medo. O mapeamento da diáspora é um dado a ser investigado 
com maior profundidade. Outro problema que se apresentou ao final da pesquisa foi  o impacto 
econômico e social do projeto Baixo-Açu sobre a população de São Rafael. Alguns dados que os 
depoimentos trouxeram a esse respeito merecem maiores investigações, quais sejam o declínio da 
feira livre em São Rafael, a decadência da extração de minérios e a situação dos ribeirinhos que 
plantavam na vazante do Rio Piranhas-Açu. A proposta de digitalização, arquivamento e 
disponibilização das fontes pesquisadas é relevante, pois permite que os futuros pesquisadores 
possam acessá- las com maior facilidade. É nessa perspectiva e com vistas a consolidação de um 
acervo documental que outro projeto  se desdobra a partir desta pesquisa e já se encontra  em curso: 
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Fontes para a história dos Trabalhadores: conflitos e disputas na implantação do Projeto Baixo-
Açu.    
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A BIBLIOTECA ESCOLAR E O ALUNO/LEITOR: Uma relação evidente?

Jesyka Macêdo Guedes1; Verônica Maria de Araújo Pontes2

RESUMO: A importância dada à leitura e à formação de leitores no espaço escolar tem 
sido frequente, pelo menos nos discursos oficiais dos programas e propostas voltadas 
para a educação, incluindo o Programa Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) do 
governo Federal e a Lei estadual 9.169 de 15 de janeiro de 2009.Sendo assim, é 
necessário que possamos verificar se de fato o contexto educacional, especificamente o 
espaço escolar tem sido contemplados por ações que tenham em vista a formação de 
leitores para que então possamos modificar o quadro caótico já verificado e divulgado 
internacionalmente, como é o caso do PISA (Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes) em que nosso país ficou entre os últimos em seus resultados gerais.Em 
nossas pesquisas realizadas desde 1998 no Estado do Rio Grande do Norte podemos 
constatar que as bibliotecas escolares encontram-se com instalações físicas inadequadas, 
além de um acervo fragilizado e desatualizado e com pessoal que exerce suas funções 
para cumprir horários estabelecidos, sem intenção nenhuma de formar leitores, mas 
apenas realizar empréstimos, e nenhuma interferência real do poder público realizada. 
Nos anos de 2007, 2008 e 2009 verificamos a existência de projetos voltados para a 
promoção da leitura no espaço da biblioteca escolar, principalmente da rede pública 
estadual.Tendo em vista esses discursos voltados para a biblioteca escolar, vimos a 
necessidade de realizarmos um estudo para a constatação da relação teoria-prática nesse 
contexto. Assim, objetivamos: verificar as condições de funcionamento da biblioteca 
escolar, detectar as prioridades da biblioteca escolar, conhecer os projetos existentes
para a biblioteca escolar em torno da formação de leitores; compreender como se dá a 
efetivação dos projetos existentes na rede pública estadual em torno da formação leitora, 
identificar o tipo de acervo existente no espaço da biblioteca, e conhecer a formação dos 
responsáveis pela biblioteca escolar.Para isso, realizaremos uma pesquisa bibliográfica 
através de autores como Silva (1986), Azevedo (2006), Pontes (1998, 2009), Milanesi 
(1991), Manguel (1997), Zilberman (1988), entre outros, e ainda uma pesquisa 
documental e de campo em que verificaremos os espaços da biblioteca escolar e pessoal 
responsável na promoção da leitura nesse local. Para a análise dos dados utilizaremos a 
Análise Proposicional de Discurso (APD) a partir dos discursos dos sujeitos expressos 
em diversos documentos, programas, propostas de leitura.

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca escolar; leitura; leitor.

1 Discente do Curso de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-
mail: jesyka.mg@hotmail.com

2 Docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail:
veronicauern@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

Para que a escola desenvolva um trabalho voltado para uma formação 
crítica, com responsabilidade, é necessário que os que nela trabalham entendam a 
biblioteca escolar como centro de referência de informações, que além de disseminadora 
do saber acumulado e promotora da leitura, esteja também articulada aos diversos 
conhecimentos veiculados na escola.

Ao mencionarmos a biblioteca escolar como disseminadora do saber 
acumulado é o mesmo que nos referirmos à democratização da informação que nela é 
depositada, visto que uma sociedade que pretende ser desenvolvida não pode dispensar 
o saber que se encontra nos livros pois “o livro intermedia a aquisição da cultura, 
permitindo a ampliação desta a partir do que já é conhecido e está fixado verbalmente 
nos textos escritos” (BORDINI, 1988, p.7). Essa ampliação da cultura, a partir do já 
conhecido, exige dos leitores, que não só leiam, mas entendam e transfiram para o nosso 
mundo a sua leitura. 

Como promotora da leitura a biblioteca deverá propor atividades que 
despertem nos que a freqüentam o prazer de ler, e este prazer os levará a imaginar 
conhecer lugares e pessoas jamais vistos, mas imaginados por seu pensamento, 
conforme afirma Bamberger (1988, p. 29):“Quando uma pessoa sabe ler bem não 
existem fronteiras para ela. Ela pode viajar não apenas para outros países mas também 
no passado, no futuro, no mundo cósmico. Descobre também o caminho para a porção 
mais íntima da alma humana, passando a conhecer melhor a si mesma e aos outros”. 

Entendemos que ao surgir, a biblioteca era conservadora e a sua missão era 
organizar os poucos livros que se produziam, para transmissão de uma geração a outra
do acervo cultural da humanidade.

Estamos no século XXI e esse quadro deve ser modificado, a sociedade 
desenvolveu-se e exige o acesso às informações; os livros encontram-se na biblioteca 
para serem lidos. Dessa forma, a biblioteca deve ser entendida como um local de 
atendimento ao leitor, e este espaço deve ser organizado em função da melhoria desse 
atendimento, e atendendo às expectativas do atual leitor, o que implica dizer que a 
biblioteca deverá estar com seu acervo atualizado, colocando à disposição dos seus 
leitores as tecnologias que facilitem o acesso ao seu acervo, e acima de tudo um 
ambiente prazeroso, capaz de envolver e encantar o aluno/leitor o que possibilitará 
então uma melhoria no nível de aprendizagem da leitura e consequentemente em 
diversos tipos de aprendizagem, visto que sem a leitura fica muito mais complicado 
entender e atuar no mundo em que vivemos.

Concordamos com Zilberman (1988) quando diz que a biblioteca é uma das 
formas que a escola e a comunidade dispõem para impor a sua marca na cultura e na 
história, pois só através do conhecimento adquirido pela leitura da palavra é que o 
indivíduo pode se integrar à sociedade em que vive, rever sua condição de explorado, 
para a partir daí agir em busca de uma ação transformadora da realidade.

Para Pontes (1998, p. 29): “Essa ação transformadora da realidade implica 
em invenção e reinvenção desta que só é dada com a participação, envolvimento de 
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todos os segmentos da escola.” Todas essas afirmações justificam mais ainda uma 
pesquisa dessa natureza.

Além do mais, sabemos que a lei 9.169, de 15 de janeiro de 2009 dispõe 
sobre a criação da política estadual de promoção da leitura literária nas Escolas Públicas 
do Estado do Rio Grande do Norte, e entre outras providências garante espaço de leitura
bem estruturado, com acervo de qualidade em constante ampliação, bem como pessoal 
capacitado que implemente projetos de leitura literária.

É hora de constatarmos o que de fato foi efetivado de uma lei promulgada 
há 2 anos em nosso estado e que em seu texto dispõe tão amplamente sobre uma política 
de promoção da leitura em nossas escolas públicas.

A nossa experiência de trabalho em escolas estaduais fez despertar um 
interesse direcionado às suas bibliotecas escolares, visto o descaso e a pouca 
importância dada às mesmas. Em conversas informais com auxiliares de bibliotecas 
constatamos que a falta de um trabalho dinâmico, ativo se dava devido a desatualização 
do acervo bibliográfico, a despreparação dos que nelas trabalham, e a instalação física 
inadequada.

Parece-nos que a importância dada à biblioteca escolar, segundo estes 
profissionais, é muito pouca, no entanto, os discursos oficiais dos que estão à frente da 
educação brasileira voltam-se para a valorização da leitura, do ensino desta, tendo em 
vista a formação de leitores, ainda mais depois dos resultados de avaliações diversas 
realizadas no nosso país como o PISA (Programme for International Student 
Assessment) que ao avaliar a leitura dos nossos alunos com 15 anos de idade nos anos 
de 2000, 2003 e 2006 constatou que estamos em um nível inicial de leitura, ou seja, 
decodificamos, interpretamos, no entanto, não relacionamos com nosso cotidiano. Isso 
quer dizer que não fazemos uso da leitura em nossa prática social, ficando então a 
leitura apenas para cumprir obrigações escolares.

Esses discursos oficiais apresentam projetos, programas, propostas voltadas 
para a formação de leitores em nosso país como Plano Nacional do Livro e da Leitura 
(PNLL) do governo Federal que segundo Pontes (2009, p.208): tem em sua proposta 
quatro ações principais: (1) Formação continuada de profissionais da escola e da 
biblioteca – professores, gestores e demais agentes responsáveis pela área da leitura; (2) 
produção e distribuição de materiais de orientação, como a Revista Leituras; (3) 
parcerias e redes de leitura: implantação de centros de leitura multimídia; (4) ampliação 
e implementação de bibliotecas escolares e dotação de acervos – Programa Nacional 
Biblioteca da Escola/PNBE.

Pretendemos com nossa pesquisa verificar o que tem sido feito em torno da 
formação do leitor na biblioteca escolar que deve ser um espaço ativo, dinâmico, 
responsável pela busca e formação de leitores, bem como um eixo cultural que propicie 
o fortalecimento da nossa cultura, e o acesso ao conhecimento de culturas diversas, o 
que para Milanesi (1991) representa um centro de cultura.
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METODOLOGIA 

Os dados obtidos na pesquisa baseou-se numa abordagem qualitativa em 
que analisamos os dados levando em conta a produção dos documentos por sujeitos 
envolvidos em propostas/programas educacionais, os espaços em que vários sujeitos 
participam e as representações produzidas nesses espaços a partir da sua própria 
estrutura, acervo e formação.

Bogdan e Biklen (1991) alertam para a importância da investigação do 
contexto em seu ambiente natural, entendendo que o local estudado precisa ser 
entendido no contexto da história das instituições a que pertencem, de forma descritiva 
em que a palavra escrita é importante para o registro dos dados, bem como para a 
disseminação e análise dos dados.

Sendo assim, utilizamos de uma pesquisa bibliográfica, documental e de de 
campo a realizada nas bibliotecas escolares da rede estadual da Cidade de Mossoró-RN. 
Os sujeitos da pesquisa são os responsáveis pela biblioteca, denominados de auxiliares 
de biblioteca, bem como os sujeitos envolvidos nos projetos existentes em torno da 
formação do leitor no contexto escolar.

Do universo de 61 escolas estaduais situadas na Cidade de Mossoró-RN, 39 
possuem bibliotecas escolares. No entanto, tomamos como amostra um total de 12 
escolas distribuídas em zonas/regiões distintas para que a realização da pesquisa 
contemplasse uma realidade mais ampla do contexto estudado.

Entendemos assim, que esta amostra possibilitará uma visão da realidade 
mossoroense em bairros diversificados, o que possibilitará uma verificação mais 
concreta e real, e até comparativa dos diferentes locais, sejam periféricos, centrais ou de 
locais considerados de poder aquisitivo maior.

O projeto terá continuidade no período de 2012 a 2013 já tendo sido 
contemplado com recursos da UERN e da FAPERN no Edital n.05 PPPIV.

No momento, estamos na fase de realização da coleta de dados feita através 
de roteiro de observações em torno do espaço existente, da formação dos auxiliares ali 
presentes e das atividades com finalidades de formação leitora.

Analisaremos os documentos à luz da APD (Análise Proposicional do 
Discurso) pois sabemos da existência de discursos visíveis ou não nestes documentos e 
que carregam consigo a visão dos sujeitos envolvidos na construção de projetos, 
propostas educativas seja para o nosso país, região, estado ou cidade. Essa escolha de 
análise está relacionada com uma perspectiva que inclui o homem como um ser 
histórico e social, capaz de vivenciar e modificar o contexto em que está situado. 
Orlandi (2007, p. 91) quando compara outros tipos de análise com a análise de discurso: 
“(…) na Análise Linguística e na Análise de Conteúdo se trabalha com produtos e na 
Análise de Discurso com os processos de constituição (dos sujeitos e dos 
sentidos).”Levando em conta os elementos explicativos da Análise de Discurso e uma 
tentativa de sistematização melhor dos dados é que escolhemos a Análise Proposicional 
do Discurso que, para Pires (2008, p.86), “(…) resulta de tentativas, ensaiadas ao longo 
de dez anos de busca de um maior rigor científico na análise.”

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Anais do VIII SIC 351

ISBN 978-85-7621-051-1



A busca de alternativas concretas para a superação das falhas e dificuldades 
encontradas pelo professor no que diz respeito à formação de alunos leitores tem sido 
cada vez mais uma constante nos estudos de educadores que vislumbram a escola como 
proporcionadora de espaços de conhecimento, como responsável pela formação de 
pessoas capazes de serem ativas e criadoras de conhecimentos, ainda mais agora com 
resultados tão insatisfatórios das avaliações internacionais feitas pelo PISA, em que o 
Brasil encontra-se nos últimos lugares nos anos de 2003,2006,2009.Para isso serão 
necessários estudos e propostas de ações voltadas para uma prática educativa na sala de 
aula, articulando teoria e prática, saberes e experiências dos professo,res, bem como 
levando em conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos no seu cotidiano, o que 
identificamos como prática social, e nível de literacia em leitura. Verificar a prática do
professor, o saber dos alunos, refletir sobre tudo isso e propor um processo de 
intervenção constitui-se uma inovação no campo da pesquisa e da produção científica 
em Educação.

Dessa forma, os resultados, as reflexões e análises proporcionadas por essa 
pesquisa serão significativos e esclarecedoras para uma possível retomada da prática e 
relação dessa com o embasamento teórico sugerido sobre o processo de compreensão de 
leitura, o papel da biblioteca no espaço escolar, o que favorecerá a formação de leitores.

Os resultados dessa pesquisa possibilitarão uma reflexão sobre a prática do 
responsável pela biblioteca escolar, bem como sobre o papel dos professores em torno 
da formação de leitores, através de uma intervenção com projetos de contação de 
leituras, ampliação de salas de leitura e acervo literário, e práticas de leitura diárias, o 
que acarretará em uma contribuição da Academia na indissociabilidade da teoria com a 
prática. 

Além disso, essa pesquisa contribuirá para a possibilidade de uma relação 
teórico-prática com os alunos do Curso de Pedagogia da disciplina Literatura e Infância 
que farão uso deste projeto para reflexão da prática literária do espaço de leitura na 
escola pública da cidade de Mossoró.

Esses estudos já estão verticalizados para as análises principalmente do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento, visto que já apresenta 
uma discussão literária e práticas de socialização de leitura, bem como discussões, 
pesquisas em torno da formação do aluno/leitor na escola pública da Cidade de 
Mossoró, e ainda em espaços não escolares, como na educação do campo, também foco 
de estudo do referido grupo.

A pesquisa já verificou, a partir das observações realizadas inicialmente, 
que algumas escolas não apresentam o espaço da biblioteca escolar como oficialmente é 
divulgado pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, 
além disso, uma escola, considerada de grande porte, não aceitou o ofício encaminhado 
e os esclarecimentos feitos sobre a pesquisa pois não considerou a relevância do projeto 
para sua instituição.

Inicialmente, previmos no projeto sua realização apenas na Cidade de 
Mossoró-RN, no entanto, devido ao interesse e participação de alunos do Curso de 
Pedagogia do Núcleo Avançado de Educação Superior de Caraúbas – NAESC, 
estaremos ampliando a pesquisa para as Cidades de Caraúbas e Apodi.

CONCLUSÃO

A partir do objetivo geral: analisar as condições de funcionamento da 
biblioteca escolar das escolas públicas estaduais da Cidade de Mossoró-RN, passamos a 
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ampliar nossos estudos teóricos sobre a temática incluindo a nova lei 9.169 de 15 de 
janeiro de 1969, que dispõe sobre a criação da política estadual de promoção de leitura 
literária nas Escolas Públicas do Estado do Rio Grande do Norte, assim como as novas 
pesquisas do Brasil em torno da leitura como: RETRATOS DA LEITURA que constata 
novas dificuldades de formação do leitor brasileiro.

Verificamos que atualmente, apesar da lei ter sido instituída desde janeiro 
de 2009, as escolas ainda não apresentam uma estrutura compatível com a necessidade 
de formação do aluno/leitor no espaço escolar.

No entanto, ainda temos muito a analisar, visto que iniciamos a coleta de 
dados há apenas um mês, e estamos ampliando os estudos também em torno da análise 
destes dados a partir de duas teorias: Análise Proposicional do Discurso – APD e 
Análise do Discurso para que contemplem devidamente os discursos, os projetos de 
leitura e os documentos coletados.
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A ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
AS ESCOLAS RURAIS MICAELENSES

Marina Natalina Benício;1 Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

RESUMO: O objetivo desse texto é tratar sobre “As Políticas Publicas para as escolas do Campo
no município de São Miguel/RN”; procurando estabelecer os princípios que regem a educação,
adotadas nas áreas rurais, tal como a articulação das Diretrizes para a elaboração do Plano 
Municipal de Educação (PME). Na qual já é sabido que a Educação do Campo - mas não só apenas 
a do campo - desde seu inveterado social foi motivo de esquecimento por parte dos governantes. O
escopo de interpretação nos direciona para uma discussão metodológica sobre os princípios que o 
PME aborda em se tratar da educação nas escolas rurais do município de São Miguel, e se estão 
pautadas nas “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, parecer Nº36/2001”; com 
a finalidade de percepção dos pontos positivos e negativo. Além disso, de uma forma panorâmica 
será tratado da “Especificidade da educação do campo” com o objetivo de elucidar o ponto 
principal. Olhando para os anseios; a metodologia para a concretude desse trabalho deu-se através 
de uma pesquisa bibliográfica que discute os temas: Educação do campo, Política Educacional e
LDB. Logo em seguida uma pesquisa documental do “Plano Municipal de Educação” da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de São Miguel, juntamente com a 
análise do “Diagnóstico da Situação Educacional do Município de São Miguel/RN” (2003). A
coleta de dados foi feita através de pesquisas documental, assim como de fornecimento de 
informação dos gestores da Secretaria.

PALAVRAS – CHAVE: Escolas rurais; Educação do campo; Políticas Educacionais. 

INTRODUÇÃO

A educação em seu aspecto geral sempre foi anódina ao poder público, isso é explicado 
quando nos remetemos a sua origem, onde o papel era de “informar” as classes que eram mais ricas. 
Embora isso não tenha acabado apenas adquirido nova roupagem, a educação tornou-se um direito 
para todos; trazendo consigo um déficit em sua qualidade e especificidade. Essa especificidade é o 
epicentro da educação do campo, na qual luta por uma educação enraizada em sua cultura local, 
com organizações próprias e sujeito da ação e transformação.

Esse escopo epistemológico sobre educação do campo, é que secunda para a observação 
sistemática da Política Publica das escolas do Campo de São Miguel com objetivo de analisar as 
propostas do PME no tocante a educação rural, comparando as proposta do plano - elaborado pelo 
município - com as propostas das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo; para
poder chegar a um consenso do que estar sendo feito pelos gestores,e daí poder entender a 
verdadeira preocupação com o ensino do campo.

O motivo deste laboral está centralizado na forma sucedânea em que à escola do campo 
se encontra, onde seus problemas são resolvidos com paliativos que impedem que a educação dessa 
área se fortaleça, mude o seu sistema organizacional, entre outros; favorecendo para a não mudança 
do escopo da forma subalterna em que se encontra a educação rural sobre a urbana.

¹ Discente do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
maryna.benicio@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com. (Orientadora).
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Dessa forma, uma reconstrução da educação do campo em suas entidades é o ponto 
principal, começando pela sua especificidade; que é a maior carência que se pode perceber. Daí 
poder-se-á falar em uma educação do campo, pois o que antes a caracterizava do campo, era a sua 
localidade.

O intento da pesquisa realizada, estar na busca pela desmistificação e desmitificação do 
que foi sempre tratado como educação do campo, tentando mostrar como seria fácil enfrentar e lutar 
pelo impossível na educação rural; já que o possível vivemos hoje e consideramos pouco; do que 
tentar explicar a causa da impossibilidade em adotar protótipos específicos a educação do campo, 
antes mesmo de ser tentado.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram usados para a coleta de dado o Plano Municipal de Educação (PME) da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de São Miguel, 
juntamente com a análise do “Diagnóstico da Situação Educacional do Município de São 
Miguel/RN” (2003); junto com algumas pesquisas virtuais com o objetivo de analisar o atual quadro 
sócio-econômico de São Miguel, tendo como suporte o site do IBGE e o censo escolar da 
SEEC/RN, que nos auxiliaram no fornecimento de informação que constava no PME - elaborados 
pelos gestores da Secretaria no ano de 2003 - buscando saber quais mudanças aconteceram durante 
esse período. Também fez parte do material analisado a “Monografia” de Luiz Carlos Alves da 
costa, atual secretario de Educação de São Miguel, que traz a temática: “Plano Municipal de 
Educação: Impactos no Ensino Publico do Município de São Miguel.  

Analisamos o PME com buscando identificar quais objetivos e metas são direcionados 
as escolas rurais do município, e se esses objetivos podem ou poderão vim a ser compridos. 

No tocante a pesquisa bibliográfica, discutimos autores que abordam as temáticas:
educação do campo, política educacional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), tais como: Arroyo, Caldart e Molina (2004); Brandão (2007); Freixo e Teixeira (2006); 
Gentili e McCowan (2003); Lucini e Vendramini (2007); Nascimento e Gregorin Filho (2000); 
Pesente e Medeiro (2006); Queiroz, Souza e NETO (2004); Saviani (2008); Tommasi (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos dias atuais a função da educação é auxiliar no desenvolvimento do educando e 
prepará-lo para o exercício da cidadania e para a sua qualificação no trabalho. Mas nem sempre a 
educação teve essa finalidade. Anteriormente, ela tinha o compromisso de informar as elites sendo 
elas oriunda da nobreza ou da burguesia ascendente (NASCIMENTO; GREGORIN FILHO, 2000,
p. 115).

Nessa concepção perceber-se-á que a educação estava voltada para atender as camadas 
superiores, e atendendo a minoria da população dessa época, proporcionando o aumento do 
prestigio da escola naquele período. Na qual existiam camadas privilegiadas e as mesmas tinham o 
objetivo de denominar o restante da população nos aspectos político, econômico e intelectual, o que 
se dizer de hoje?

Mas o que será que mudou na educação? Será que ela atende a todas as camadas sociais 
com equidade? Essa resposta é clara aos olhos; o que aconteceu foi uma nova roupagem da 
educação. Isso é justificado através dos índices de analfabetismos no Brasil, onde as áreas mais 
pobres como o Nordeste e o Norte, é onde permanecem os maiores níveis de analfabetismo (ver 
gráfico1).
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Gráfico 1- Taxa de analfabetismo nas grandes regiões brasileiras
        Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2007.

Não se pode pensar em uma educação para todos enquanto contingente de pessoas estão 
fora da escola. Mas vale salientar; educar não é apenas estar matriculado na escola, não é ter apenas 
prédios para lecionar semanalmente. Educar é preparar o individuo socialmente, intelectualmente, 
para a cidadania e especialmente atentando para as necessidades especiais e especificas. (GENTILI;
MCCOWAN, 2003, p. 266).

Vivemos em um contingente de pessoas com: cultura, identidades, valores, 
organizações políticas, costumes, línguas, entre outros, que são diferentes e diversificadas. Daí se 
parte um questionamento, a educação estar atentando para essas diferenças –especificidades- que 
elas merecem?

Nesse presente estudo, o foco principal estar pautado nessa especificidade da educação 
rural, onde se pode perceber que essa educação é tratada com desinteresse por parte do poder 
publico, e com insignificância é visto o ensino que lá acontece. Na qual não é esquecida, mas
adaptada à realidade da educação urbana (ARROYO, 2007, p. 158).

O Plano Municipal de Educação de São Miguel: Objetivos de mudança para a escola do 
campo

O PME de São Miguel tem como objetivo principal “identificar as carências e 
dificuldades do município, desde a necessidade de avançar o nível de escolaridade da população 
concomitante á elevação do nível de qualidade” (SÃO MIGUEL, 2003, p. 8). Dentro desse objetivo 
geral cabe a ele atender a educação de modo geral com equidade, mas atentando para as 
especificidades de cada ensino, na qual não venha a favorecer mais a um e a outro menos.

Dentre os objetivos do PME, que tem como foco a educação do campo, perceber-se-á
poucos objetivos, que são eles:

 Dinamizar e criar bibliotecas em salas de leituras nas zonas urbanas e rurais.
 Implantação das salas de TV Escola na Zona Urbana e Rural, (kit Multimídia), retroprojetor, 

fita VHS e outros.
 Implementar o espaço físico, modernizar e dar condições de funcionamento do Centro 

Municipal de Ensino Rural.
 Ampliar em 50% os laboratórios de informática na zona urbana e 30% da zona rural.
 Criar estratégias e planejamentos específicos no atendimento aos alunos da zona rural.
 Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, em colaboração da União e 

do Estado de Forma a garantir a escolarização dos alunos e acesso á escola.
 Aquisição do Kit de Informática para todas as escolas rurais, dentro da vigência do plano.
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 Instalar, em dez anos, pelo menos 6 (seis) laboratórios de informática nas Escolas Rurais, 
respeitando-se o número de alunos das escolas e das series.

 Estruturar os Centros Municipais de Ensino Rural, agregando a todos ele todas as escolas 
rurais, viabilizando a informatização dos dados estatísticos.

Esses pontos vêm objetivar uma parcela mínima em mudanças, que na verdade já 
deveria ser garantidas, mas o que não se percebe é uma especificidade para esse ensino; com 
professores capacitados para atuar no campo, com suas raízes firmadas no campo, com projetos 
específicos para essa educação. Mas, o que acaba de se perceber é uma “adaptação”, que vem a 
beneficiar a educação de um modo geral é dividido entre o campo e a cidade. Onde por vezes a 
escola do campo recebe uma parcela menor que a da cidade.

O quadro atual da escola do Campo de São Miguel, Luiz Marcos Alves Costa, o devido 
município tem em funcionamento 25 escolas rurais, com aproximadamente 1.200 matriculas que 
vão desde a creche até o 9º ano do Ensino Fundamental. Para a distribuição dessas escolas, estão em 
atuação 60 professores na qual estimasse que 80% destes tenham especificidade. Os programas 
destinados para a educação do campo do referido município, é o Programa Escola Ativa, na qual
vem atender as classes multisseriadas, que vem trazendo significativo resultados na aprendizagem.
Para o bloco de alfabetização tense o programa local que foi iniciado este ano de 2012, chamado 
APRENDER, que tem como objetivo centra e garantir a alfabetização na idade certa.3

De acordo com a informação, é necessário um bom desenvolvimento educacional nessa 
área; já que, o quer estar em questão e 1.200 crianças e jovens que carece de uma boa formação, que 
os prepare para a vida. E cabe a cada professor ter uma boa formação para atender a todos os 
requisitos, e uma preparação para desenvolver os programas que são direcionados para lá; em 
especial o Programa escola Ativa que

[...] é uma estratégia metodológica voltada para classes multisseriadas e tem como 
pressupostos ensino centrado no aluno e em sua realidade social; professor como facilitador 
e estimulador; gestão participativa da escola; e avanço automático para etapas posteriores. 
Portanto, aspecto que a escola tem plena autonomia, mas que devem estar bem detalhados
em sua Proposta Pedagógica e legalmente embasados no regime escolar. (PESENTE & 
MEDEIROS, 2006, p.13-14)

Cabe ao professor do campo, em que a escola atenda a esse programa ter o 
conhecimento das especificidades do mesmo, “e conhecer a atual LDB e estar atentos quanto a sua 
aplicabilidade no âmbito escolar.”(PESENTE & MEDEIROS, 2006, p. 41). Mas o que se pode 
perceber em diversas escolas rurais é que nem o professor sabe o que realmente o programa quer 
atender, quanto mais o a forma de aplicá-lo.

Sabe-se que os programas que vem a beneficiar a educação do campo são bonitos e bem 
estruturados, na qual carece de apoio da organização local e o comprometimento de ambos para que 
juntos possam mudar o campo escolar, mostrando que pode ser desmistificada aquela velha ideia de 
que os alunos e professores são pessoas portadas de conhecimento limitado.

Surgimento da Educação do Campo e as Dificuldades Enfrentadas

A educação do campo desde sua formação teve o seu interesse voltado para o plano 
secundário, onde seu foco era voltado para os jovens e adultos, interessados em habilitá-los para 
votarem nas eleições diretas. E o ensino para crianças estava de fora das prioridades das políticas 
educacionais. (QUEIROZ, 2004, p. 144)

Essa mesma educação serviu, em décadas atrais para alavancar a situação de dois 
grandes problemas: fluxo migratório e povoar terras disponíveis. (Souza & Neto, 2004, p. 179)

3 Informação verbal. Noticia fornecida pelo Secretario de Educação de São Miguel, Luiz Marcos Alves da Costa.
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Diante disso pode-se perceber que a educação rural surgiu de uma necessidade de 
resolver outros problemas. Na qual desde seu inicio nunca teve algo especifico para si mesmo, ou 
seja, educar os cidadãos que lá residem para torná-los possuidores de identidades próprias e
desfrutadores de direitos e deveres.  

A educação daquele local era reduzida a pratica de ensinar a ler e escrever e dominar 
as quatro operações da matemática junto com algumas orientações técnicas para trabalharem na 
agricultura. Isso já seria o bastante para aquele povo!

Então a educação do campo surgiu não de iniciativas políticas e nem emergiu no 
vazio, mas da luta de movimentos e lutas sociais e mobilização de trabalhadores do campo, que 
estavam descontente com a realidade do “desemprego, precarização do trabalho, e ausência de 
condições matérias de sobrevivência para todos”. (VENDRAMINI, 2007, p. 123)

É preciso observar que a vida das pessoas que moram em áreas rurais tem aspectos 
diferentes. Essas diferenças não devem ser vistas como entraves, mas como manifestação cultural 
legitima e peculiar de um povo. Não existe nenhuma sugestiva na LDB que indique a supremacia da 
educação urbana sobre a educação rural. O que existe é uma norma padrão a ser observado em todo 
território brasileiro. Mas, o texto constitucional da educação, prevê respeito às diferenças regionais 
e conseqüentemente a adaptação do sistema educacional nessas regiões.  Essas adaptações não 
devem ser interpretadas em termos de bom ou ruim. Mas percebido dentro de seu contexto 
situacional.  As pessoas que moram em áreas rurais têm a mesma capacidade que os outros grupos-
urbanizado socialmente- têm de se socializarem, e contam com uma grande diversidade ética. 
Temos que deixar a visão do etnocentrismo e ter a visão de:

Um olhar que projeta o campo como espaço de democratização da sociedade brasileira e de 
inclusão social, e que projeta seus sujeitos como sujeitos de história e de direitos; como 
sujeitos coletivos de sua formação enquanto sujeitos sociais, culturais, éticos, políticos. 
(ARROYO, 2004, p. 12).

É necessário desenvolver o pensamento de dependência que existe entre a cidade e o 
campo e: “[...] o papel de fortalecer a identidade e a autonomia das populações do campo e ajudar 
ao povo brasileiro a compreender que não há uma hierarquia, mas uma complementaridade: cidade 
não vive sem campo que não vive sem cidade.” (ARROYO; 2004, p. 15, grifo do autor).

Não existe uma independência total de ambos os lados, cada um carece do outro, onde 
juntos forma uma sociedade que podem se unir para  formarem indivíduos portadores de 
conhecimento com especificidade.

Deve ser garantido o direito a uma escola que em sua especificidade não seja apenas no 
campo, mas que seja do e no campo. “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do:
o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada às 
suas necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2004, p.149 -150, grifo do autor).

Caldart (2004) vai abordar uma realidade vivenciada em nosso cotidiano. Em alguns 
municípios vemos a escola apenas no campo, ou seja, em seu contexto de localidade; o que a 
caracteriza como escola rural, construída em sítios, e que não tem em seu corpo funcional 
definições de uma educação pensada e elabora para atender as necessidades dos que dela precisa; 
para poder ser afirmado que ela também é do campo.

Segundo Caldart (2004, p.150) “a educação do campo se tem desenvolvido em muitos 
lugares através de programas, de práticas comunitárias, de experiências pontuais.” Além de formar 
escola devesse ter em mente que é preciso fazer educação dentro dela, que lá tenha educadores 
capacitados para o ensino aprendizado das crianças que necessitarem, e que sejam construídas 
políticas publicas para atender a todas as demandas educativas assim como seus “prédios 
educacionais”. E importante que a comunidade local possa ver a educação como elemento chave da 
formação do indivíduo, já que podem ser presenciados casos em que a criança vai à escola só por 
causa da merenda, já que em sua casa a alimentação falta, e lá eles tem a oportunidade de comer a 
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única refeição do dia; outros vão á escola para não serem cortados dos Programas do Governo 
Federal, ainda existe aqueles que só estão lá devido que pais obrigam a eles a frequentarem devido 
que não aquenta os mesmo em casa. Nesse caso, qual é o papel da educação? (GENTILI, 2003, p. 
262).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pensar a educação campo é dimensionar nossa atenção para um 
conjunto de fatores que explicam a razão de sua projeção, e por vezes, o seu não desenvolvimento 
enquanto um sistema de Ensino. No entanto, quando olhamos para a educação do município de São 
Miguel e compara-se  com os ditames dos textos constitucionais intrínsecos à educação brasileira, 
percebemos que ainda existe um grande vácuo no sistema educacional do mesmo município. 
Conforme constatado em nosso artigo, a educação nacional, apesar de seus avanços ainda precisa de 
mudanças, já que apresenta uma taxa de analfabetismo da região nordeste é de 18,9%. Ainda existe 
muito a ser feito. Assim sendo, para que tenhamos uma boa educação é preciso à preservação dos 
estabelecimentos oficiais da educação, escolas com características próprias do campo, garantia da 
educação básica de qualidade, igualdade entre as escolas dos setores urbanos e rurais no que se 
refere aos investimentos públicos, preservação de padrão de qualidade e incentivo ao 
desenvolvimento sustentável de ambas, escolha de profissionais capacitados que em especial, tenha 
suas raízes no local onde irar trabalhar. Onde consiste em uma difícil tarefa, pois na maioria das 
vezes o professor tem que deslocar da cidade para poder ensinar na zona rural; com isso ele acaba 
não fazendo parte das dificuldades enfrentadas pelos alunos e pais (ARROYO, 2007, p. 169).

Por último, defendemos a participação de todos para o desenvolvimento do nosso 
sistema educacional, a saber; família, comunidade escolar e sociedade e o compromisso de nossos 
representantes políticos.
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A ÉTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO DE HOJE

Adriana Rosicléia Ferreira Castro1; Leandro Gomes Silva2; Sheyla Maria Fontenele Macedo3

RESUMO: O trabalho investigativo “A ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, é parte 
dos resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos cursos de Pedagogia: 
tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o aprender”4, 2011-2012. 
Objetiva subsidiar reflexões acerca da identidade do pedagogo de hoje e da importância da ética na 
formação inicial do pedagogo. O artigo é de cunho bibliográfico, documental e de campo. Os 
sujeitos da pesquisa foram alunos (as) do sétimo período do curso de Pedagogia, que responderam 
um questionário estruturado, cujos dados foram analisados de forma descritiva. Fundamenta-se na 
pesquisa qualitativa. Como referencial teórico básico: a) Guzza (2011), Rios (2001) e Severino 
(2011) sobre a dimensão ética; b) Freire (1996), sobre a prática do ensinar-aprender; c) Tardif 
(2002) com a discussão dos saberes docentes; d) Legislação educacional, em especial a resolução 
01/2006 que institui as Diretrizes e Bases do Curso de Pedagogia. Organizado em dois tópicos: a) 
da construção da imagem do “ser” pedagogo hoje; b) revela a necessidade de que a ética se 
configure como discussão necessária nos cursos de Pedagogia. Configura-se numa pesquisa 
relevante por contribuir principalmente para a construção da identidade profissional docente ao 
desvendar que a ética é categoria imprescindível na formação do pedagogo de hoje.

PALAVRAS-CHAVE: Ética; Formação Inicial; Pedagogo.

INTRODUÇÃO

O artigo “A ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, é parte dos resultados da 
pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e 
possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o aprender”5, 2011-2012. 

A metodologia é de cunho bibliográfico, documental e de campo e fundamenta-se na 
pesquisa qualitativa, em que os sujeitos da pesquisa foram alunos (as) do sétimo período do curso 
de Pedagogia, que responderam um questionário estruturado, organizado em 3 (três) sessões, cujos 
dados foram analisados de forma descritiva. Fundamenta-se na pesquisa qualitativa.

Além do referencial básico estudado no decorrer da pesquisa PIBIC/UERN, foram 
elencados para esta fase: a) Guzza (2011), Rios (2001) e Severino (2011) sobre a dimensão ética na 
formação de professores; b) Freire (1996), sobre a prática do ensinar-aprender; c) Tardif (2002) 
com a discussão dos saberes docentes; d) Legislação educacional, em especial a resolução 01/2006 
que institui as Diretrizes e Bases do Curso de Pedagogia. 

O artigo foi organizado em dois tópicos: a) da construção da imagem do “ser” pedagogo 
hoje; b) revela a necessidade de que a ética se configure como discussão necessária nos cursos de 
Pedagogia. 

Dos tópicos analisados, pode-se constatar que hoje o pedagogo assumiu novos papéis na 
sociedade, o que reconfigurou sua formação nos campos do legal e da formação inicial. E 
que, entretanto, essa formação não contempla alguns saberes necessários à 

1 Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: 
adriana.ferreirac@hotmail.com
2 Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: leand_silva@hotmail.com
3 Professora Assistente II, do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email:
sheylafontenele@yahoo.com.br
4 Tendo como coordenadora geral a professora Ms.Sheyla Fontenele, do departamento de Educação, da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros.
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profissionalização, hoje complexa e ainda indefinida deste profissional, tais como a 
dimensão ética, presente muitas vezes nos discursos, mas inexistente, inclusive, na 
transversalidade, conforme denunciam os(as)  próprios(as) alunos (as) do curso. 

Encontramos estudiosos no campo da ética na formação de professores que defendem 
que estes estudos não poderiam ou deveriam ficar na obscuridade do currículo, pelo contrário, é 
preciso que ganhem “corpo e luz”.

Configura-se numa pesquisa relevante por contribuir principalmente para a construção 
da identidade profissional docente ao desvendar que a ética é categoria imprescindível na formação 
do pedagogo de hoje.

Foram elencados como objetivos:
a) Geral: subsidiar reflexões acerca da identidade do pedagogo de hoje e da importância 
da ética na formação inicial do pedagogo. 
b) Específicos: 1. Refletir acerca da construção da imagem da condição do “ser” 
pedagogo no hoje; 2. Identificar a necessidade premente de discussões realmente 
intencionais nos cursos de Pedagogia sobre a dimensão ética da formação do pedagogo.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada se organizou com base no seguinte caminho: a) pesquisa 
qualitativa, pela natureza de análise fenomenológica dos dados; b) bibliográfica e documental (a 
passagem por algumas leis que subsidiam a formação do pedadogo); c) de campo.

O campo surgiu a partir da intenção de realizar uma “escuta” dos principais sujeitos 
dessa pesquisa, os (as) alunos (as) do curso de Pedagogia. Neste sentido, foi aplicado um 
questionário para 10 (dez) alunos (as) do sétimo período no referido curso do Campus Avançado 
“Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(CAMEAM/UERN). Sendo que o universo da classe é de 37 alunos (as) e foi utilizada uma 
amostragem de 4 (quatro) documentos, em razão do grande número de dados coletados. Estes 4 
(quatro) questionários foram escolhidos aleatoriamente dos 10 (dez) aplicados, para fins deste 
artigo. O critério de escolha do sujeito deu-se em decorrência de que estes estão em fase de 
conclusão do curso, tendo condições de realizar uma análise de sua trajetória curricular. O 
questionário foi estruturado com questões abertas, organizadas em 03 (três) sessões, 
especificamente: a) Dados sobre os(as) alunos (as) participantes (4 questões); b) Dados sobre as 
concepções de ética ( 5 questões); b) Dados sobre a ética na formação inicial (7 questões). Dos 
materiais utilizados (papel e impressora), todos foram cedidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. DOS RESULTADOS

a) Conceito de pedagogo: Ser pedagogo no hoje é, apesar dos desafios que surgem em 
seus novos campos de trabalho, ser fundamentalmente um educador. Neste sentido, o educador é 
aquele que está literalmente comprometido com o ensino, com o ato de ensinar. Consciente da 
responsabilidade de promover o aprendizado. Independente do espaço educacional que atue, o 
educador é o que vive intensamente a prática do ensinar-aprender, que de acordo com Freire (1996, 
p. 13) significa que: “Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade”.

b) O que precisa um pedagogo: O pedagogo precisa ter mais do que a sua licenciatura 
para atuar. Ele necessitará ter conhecimentos que efetivem a possibilidade de uma prática educativa 
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compromissada, séria, dedicada e respeitosa pelo seu trabalho. As teorias serão subsídio 
fundamental para o seu fazer, mas é preciso responder eticamente à função social que lhe cabe. 

c) O papel: É papel do pedagogo compreender que está na essência de sua prática o 
compromisso com a inclusão social pelo conhecimento. O conhecimento liberta o homem. E que 
neste sentido, é importante que as relações humanas funcionem como elos no cumprimento desta 
função. E é a ética que faz esse papel mediador.

d) Função social: A sociedade da competência forja a marca da competição, da “farinha 
pouca no pirão do outro”. O pedagogo não poderá ficar à margem das novas formas que o mundo se 
organiza, das novas exigências, mas deverá buscar e adotar soluções por caminhos retos, capaz de 
(re)inventar-se em cada situação não de deixando sucumbir pelo universo de transformações de  
sociedades de consumo.  

e) Dos saberes éticos: Os (as) alunos (as) denunciaram que a discussão ética está “fora” 
da formação do pedagogo. Triste constatação. Mas o fato é que, exige-se que o pedagogo possa 
dominar diversos saberes e mesmo ser capaz de (re) inventá-los. Mas que se o pedagogo de hoje 
não desenvolver posturas pautadas na ética, sua práxis será descontextualizada de humanização, e 
para que serve um conhecimento desumanizado?

2. DAS DISCUSSÕES

As discussões foram organizadas em dois blocos distintos: no primeiro trouxemos
sobre o que significa “ser pedagogo no hoje” e o segundo, sobre a dimensão ética da formação 
inicial do pedagogo.

2.1 Ser pedagogo no “hoje”

Vivemos numa sociedade influenciada por uma economia capitalista, em que o 
consumo exige do ser humano capacidades e competências focadas na competição, na luta para 
alcançar melhores postos no mercado de trabalho, em que “ter” é o “discurso da hora”. Esse modelo 
repercute numa sociedade excludente, egoísta em que as relações sociais terminam por configurar-
se como necessidade de últimos planos, em que valores como o respeito e a honestidade são, por 
vezes desprestigiados. A prioridade são as relações comerciais e neste sentido o humano se constrói.

As pessoas correm contra o tempo, até porque, nessa sociedade mercadológica, “tempo 
é mesmo dinheiro”. E nessa busca pelas condições melhores de sobrevivência, a essência da 
fraternidade humana ganha tonalidades de peça “fora de moda”. Vivemos na e pela corrida 
desenfreada em busca do novo, do melhor, do poder, da ilusão do que o consumo pode oferecer. 
Nada mais satisfaz o ser humano. As relações humanas se tornaram “descartáveis”, “fluídas”, 
“passageiras”. A humanidade se encontra num contexto pós-moderno em que:

Mudam-se valores: é o novo, o fugidio, o efêmero, o fulgaz, o individualismo, que 
valem. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada: tudo é 
descartável (desde copos a maridos/ou esposas). A publicidade manipula desejos, 
promove a sedução, cria novas imagens e signos, eventos como espetáculos, 
valorizando o que a mídia dá ao transitório da vida. As telecomunicações 
possibilitam imagens vistas em todas as partes do planeta, facilitando a 
‘mercadificação’ de coisas e gostos. A informatização, o computador, o caixa-
rápido 24 horas, a telemática são compulsivamente disseminadas. As lutas mudam: 
agora não é contra o patrão, mas contra a falta deles. Os pobres só dizem presente 
nos acontecimentos de massa, lugar de deslocamento das energias de revolta. 
(CAVALCANTE APUD SILVA, 2000, P. 14).
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As palavras de Cavalcante (2000) assinalam exatamente o que já foi mencionado, o 
descompromisso com a vida, pois a felicidade pode ser “comprada”.

No campo profissional, agora deslocando a discussão para este ser, o pedagogo, as 
influências desse mundo pós-moderno se fazem presentes. Nas escolas percebe-se a luta exacerbada 
na escalada do “aperfeiçoamento”, da “qualificação profissional”, em que os educadores correm em 
busca da garantia de seus empregos e de sua sobrevivência. Há que se fazer cursos, há que se fazer 
outras graduações, é necessário participar de eventos, é preciso publicar artigos, 
publicar..publicar..é a “ordem do dia”. Vocação e espírito de missão parecem expressões que foram 
substituídas por “emprego”, “salário”, “melhores condições de subsistência”, “competição”. A 
grande questão é: E o ensino? E a sala de aula? E a formação das crianças, dos jovens e adultos? E a 
aprendizagem? E a educação da presente e futura geração de humanos?

Assim como nas demais profissões que enfrentam constantes exigências, o pedagogo 
tem sofrido essa influência diretamente no seu trabalho e na construção de sua identidade. 

Mas quem é este pedagogo de hoje?
No hoje, novas exigências se fazem presentes. Identificamos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do atual Curso de Pedagogia, consolidada por intermédio dos Pareceres de n.º 05 de 
2005, n.º 01 de 2006 e da Resolução n.º 01 de 2006, em seu artigo 4 que:

Art. 4.º - O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 
próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL,2006).

Ou seja, este pedagogo deverá estar preparado para lidar com a docência, a pesquisa, a extensão, a 
gestão escolar e os contextos ainda não consolidados do profissional nos espaços não escolares. Ou 
seja, o trabalho do pedagogo se flexibilizou. Ele assumiu novos postos. Sua tarefa está para além da 
sala de aula. Esse profissional da educação pode trabalhar na área da saúde, assistência social, 
penitenciárias e demais espaços onde se faz necessária a realização do trabalho educativo. É notório 
que as exigências que a sociedade impõe não são poucas, entretanto, ao mesmo tempo em que 
novos espaços se constroem, identificamos que este profissional, o pedagogo, ainda não alcançou o 
respeitoso reconhecimento de sua profissão. 

Afinal para a sociedade, o que é o pedagogo? O que ele literalmente faz? O fato é que 
no bojo desse discurso, o trabalho do pedagogo é precarizado. Pedagogo é professor “polivalente”, 
o que muitas vezes o reduz a um “faz tudo” nas escolas. Mas será este o papel daquele que recebe, 
principalmente em muitas universidades fora do Brasil, o título de “cientista da educação”?

A Pedagogia ainda se debate entre a discussão de sua consistência enquanto ciência, 
disciplina ou área de conhecimentos voltados à educação. O que podemos afirmar é que o campo 
epistemológico dos estudos que envolvem os saberes do corpo da Pedagogia é esta responsável pelo 
ordenamento e sistematização dos processos educativos em espaços formais e não formais 
(GHANEM & TRILLA, 2008). Desta forma, compreende-se que o “saber-fazer” do pedagogo é um 
espaço de práxis em construção e que se organiza em função dos contextos de interação entre 
sujeitos nos processos de socialização, aquisição e produção de conhecimentos. Em outras palavras, 
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a formação inicial deste pedagogo deveria ir para além da “pulverização” de disciplinas de ensino, 
em prol da polivalência na docência (o faz tudo). Mas forjar uma formação que o tornasse apto a 
atuar pedagogicamente nos mais diversos espaços educacionais, inclusive a escola. Não podemos 
excluir a escola. Ou será que estamos a excluir o papel do pedagogo desse espaço e 
subliminarmente construindo a ideia da “não necessidade de escolas”? No que tange a esta questão, 
é preciso recuperar as discussões em torno da consolidação da formação de “bons professores”:

Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o conhecimento da 
escola como uma organização complexa que tem a função social e formativa 
de promover, com equidade, educação para e na cidadania. [...]. Também é 
central, para essa formação, a proposição, realização, análise de pesquisas e 
a aplicação de resultados, em perspectiva histórica, cultural, política, 
ideológica e teórica, com a finalidade entre outras, de identificar e gerir, em 
práticas educativas, elementos mantenedores, transformadores, geradores de 
relações sociais e étnico-raciais que fortalecem ou enfraquecem identidades, 
reproduzem ou criam novas relações de poder [...] (BRASIL, 2005, p.6-7) .

Do todo exposto, podemos afirmar que ser pedagogo no hoje implica em ter uma 
formação inicial que contemple o campo do legal, do esperado, do previsto. O que significa dizer 
que se por um lado, as exigências para esse profissional ampliaram, por outro, a formação não “deu 
conta do recado” de forjar profissionais que realmente realizassem na prática o exercício didático do 
“bem fazer”. 

2.2 A dimensão ética na formação inicial do pedagogo de hoje

Conforme a discussão que trouxemos até aqui, constatamos que o pedagogo de hoje 
necessita de uma formação que contemple diferentes campos do saber. No que se refere a estes 
saberes, Tardif (2002, p. 36) assim os descreve: “[...] o saber docente é um saber plural, formado 
pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais”. 

Os primeiros são produzidos como resultado da interação entre as diferentes áreas do 
conhecimento. Assim, por exemplo, temos o saber matemático, o histórico, o literário etc, que 
emergem dos mais diversos grupos sociais produtores de saberes.

Os curriculares correspondem à produção realizada do contato com os diferentes 
elementos do ensino, assim como conteúdos, metodologia, recursos pedagógicos, avaliação e que 
são resultados decorrentes das mais diversas experiências da cultura escolar.

Os experenciais são apropriações realizadas a partir das práticas de sua profissão e 
validados pela experiência. Podem ser denominados também de práticos, pois são decorrentes, 
segundo Tardif (2002), do saber-fazer e do saber-ser (MACEDO, 2008). Entendemos que, nestes 
últimos estariam resguardados os saberes éticos. Neste sentido, preocupa-nos que deixemos 
embutido no campo do “experiencial” saberes restritos a um campo tão fundamental da formação: a 
ética. Parece-nos que este conhecimento estaria sujeito a uma construção empírica e de caráter 
transversal, ministrado talvez, de forma “oculta” nos cursos de Pedagogia.

Guzza (2011, p.51) afirma que “o processo educativo é sustentado, em sua raiz, pela 
ética, que é a própria essência do ato de ensinar”. Então, o que justificaria a carência de uma 
discussão mais direta sobre a ação do pedagogo no seu espaço de trabalho?

Militamos na mesma defesa de Severino (2011, p. 131): 

Sem dúvida, não se aprende ética do mesmo modo que se aprende 
matemática. Isso não obstante é possível, e necessária uma mediação pedagógica 
pra que os futuros educadores possam incorporar  a preocupação e a atitude ética, a 
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não faltar em seu agir cotidiano. Não se desenvolve essa sensibilidade só por 
imitação, osmose ou por transversalidade. As defesas teóricas dessa incorporação 
por passividade a meu ver, comprometem a verdadeira dimensão do problema, 
ignorado a necessidade que temos de mediações bem concretas para nossa 
aprendizagem em geral e para o desenvolvimento de nossas sensibilidades ética, 
estética e política, em particular.

Desta forma, é pungente discutir a dimensão ética para e na formação do pedagogo de 
hoje, em vista, principalmente, da materialização de seus novos campos de trabalho. 

Muitas são as profissões que possuem um código de ética. Não estamos em defesa da 
construção de um código deontológico neste campo, mas de uma discussão pontual nos cursos de 
Pedagogia, como acontece nos diferentes cursos de graduação espalhados pelo país. 

Na intenção de realizar uma “escuta” dos principais sujeitos dessa pesquisa, os (as) 
alunos (as) do curso de Pedagogia, é que aplicamos um questionário no referido curso do Campus
Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (CAMEAM/UERN), conforme já explicitado. O referido questionário foi estruturado com 
questões abertas, organizadas em 03 (três) sessões, especificamente: a) Dados sobre os(as) alunos 
(as) participantes (4 questões); b) Dados sobre as concepções de ética ( 5 questões); b) Dados sobre 
a ética na formação inicial (7 questões). As quais interessaram-nos, particularmente, para fins desta 
pesquisa, as questões inseridas nas sessões de itens B e C. 

Na sessão B, questionou-se o que é ética e o que é moral. Percebeu-se nitidamente a 
confusão de todos os entrevistados em conceituar e distinguir os conceitos:

É saber lidar com as situações que aparecem no cotidiano com discrição, seriedade 
e retidão (ALUNA 1, 2012.1). 
Ser coerente, primeiramente comigo mesma (ALUNA 2, 2012.1) ..
[...] se constitui a partir das atitudes, comportamentos, posturas que têm com base o 
respeito e a boa convivência (ALUNA 3, 2012.1).
Ter valores que são passados para a vida (ALUNA 4, 2012.1).

Do exposto, percebe-se que o conceito de ética está intrinsecamente vinculado aos 
valores individuais ou de um grupo, o que na verdade, se constitui no conceito de moral. Neste 
sentido, o conceito de ética é esclarecido por Rios (p.23) que:

A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a 
dimensão moral do comportamento do homem. Cabe a ela, enquanto investigação 
que se dá no interior da filosofia, procurar ver – conforme afirmei antes – claro, 
fundo e largo os valores, problematiza-los, buscar sua consistência (RIOS, 2001, 
p.23)

A ética emerge da atitude reflexiva acerca de valores, comportamentos, hábitos e 
atitudes construídos num grupo ou na sociedade, ou seja, da moral. O desconhecimento dos (as) 
alunos (as) sobre o tema não é algo que se possa deixar de considerar, pois ao não identificar a ética 
com a possibilidade de reflexão sobre os valores com os quais nos identificamos, como na prática 
profissional adquirir posicionamentos éticos?

Todos os entrevistados elucidaram que o curso não possui nenhuma disciplina de ética,
e quando questionados se identificavam o componente curricular “ética” em alguma disciplina, as 
respostas foram:

Não consigo perceber (pelo menos até agora) até mesmo porque não sei nada sobre 
este tema, pois nunca estudei nem li nada sobre isso (ALUNA 1, 2012.1).
Não (ALUNA 2, 2012.1).
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No estágio supervisionado I (ALUNA 3, 2012.1).
Não (ALUNA 4, 2012.1).

A aluna 1 é a mais enfática e relata algo que consideramos grave “não sei nada sobre 
este tema”. Seu depoimento é muito importante, pois a declaração vai de encontro aos discursos 
acadêmicos de que não é necessário que tenhamos uma disciplina de ética na formação inicial do 
aluno (a), mas que ela deveria ser ministrada no formato “transversal”. 

A aluna 3 recorda que o tema “ética” foi tratado na disciplina de Estágio Supervisionado 
I, mais especificamente a disciplina que a professora que ora também é pesquisadora neste artigo 
discutiu o tema em classe. Única menção trazida pelo grupo sobre a temática no curso.

As entrevistas também sinalizaram que nunca foi discutida a questão acerca de um 
código de ética para o professor. Mais uma vez, insistimos, não estamos aqui a defender a criação 
de um código ético para pedagogos, mas o tema sequer foi abordado. 

Quando questionados “entende como necessária uma discussão direta sobre a questão 
da ética profissional e dos saberes éticos para a formação profissional? Justifique”. As respostas 
foram unânimes “sim”, disseram os (as) alunos (as). E encontramos o seguinte:

Sim, pois nem todos têm a oportunidade de ler ou estudar sobre este tema que é 
importante e necessário (ALUNA 1, 2012.1).
Sim. A partir dessas discussões passaremos a ter maior criticidade na busca de 
nossos objetivos (ALUNA 2, 2012.1).
Sim. Pois ao responder estas perguntas percebo que o meu conhecimento acerca da 
ética é bem geral (ALUNA 3, 2012.1).
Sim. Pois terá uma formação embasada por valores éticos adquiridos de forma 
crítica e reflexiva (ALUNA 4, 2012.1). 

As razões acerca da necessidade de uma discussão pontual, clara e objetiva sobre ética 
no curso de Pedagogia é compreensão coletiva, seja pela falta de conhecimentos no campo, seja 
pelo entendimento de que é necessário desenvolver valores éticos e críticos.

Finalmente, quando questionados sobre “quais são os aspectos fundamentais para a 
conduta ética do educador”, os (as) alunos(as) responderam: 

A discrição, seriedade, compromisso, a compreensão, ser justo entre outros 
(ALUNA 1, 2012.1).
Ser coerente com o seu ofício, assim também fora dele (ALUNA 2, 2012.1).
Acho que o respeito pela profissão, pelo aluno são os principais aspectos (ALUNA 
3, 2012.1).
Coerência com a profissão (ALUNA 4, 2012.1).

Nesta questão, observa-se que os (as) alunos (as) limitaram-se a informar os valores que julgam 
necessários a esta formação. Faltou aqui uma visão mais ampla e crítica sobre a própria formação 
inicial, a discussão sobre como se processa a construção dos valores sociais que estão postos na 
escola, a ideia do que seria o desempenho ético de um educador frente aos componentes do ensino, 
assim como os fatores que interferem nas relações humanas nos corpos institucionais escolares.

Das considerações extraídas do grupo, o que importa é que, a lacuna da ética nos 
currículos dos cursos de Pedagogia está posta, a questão é somente uma: quais as consequências 
disto para a formação? E até quando?

CONCLUSÃO

A pesquisa propiciou compreender três aspectos fundamentais: a) a formação do 
pedagogo está em fase de construção, novos campos se abriram e os cursos de Pedagogia 
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necessitam se adaptar a esta transformação; b) a discussão ética, os saberes éticos constituem-se em 
“patinho feio” da formação de pedagogos, é “urgente” revisar currículos; c) Finalmente, é preciso 
construir uma compreensão acerca da necessidade da manutenção da disciplina de ética nos cursos 
de formação de professores, em especial, nos cursos de Pedagogia.
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A FORMAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA/CAMEAM/UERN: REPERTÓRIO DE 
LEITURA SOBRE OS SABERES NECESSÁRIOS À PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 
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O Repertório de Leitura: Conhecimento de mundo

Os saberes adquiridos na universidade por meio de estudos teóricos 
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A PERSPECTIVA (AUTO) BIOGRÁFICA: UM RETRATO DOS SABERES E 
EXPERIÊNCIAS DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Shirleyanne Santos Aquino¹;Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro²; Mifra Angélica Chaves da Costa³. 

 

 

RESUMO: Um tema muito abordado na atualidade é a inclusão social, pois vem levantando 
questionamentos e debates na educação pela falta, na maioria das vezes, de investimento e 
assistência, quando se trata de promover algumas adaptações para que a inclusão ocorra de forma 
qualitativa. Sabe-se sobre a importância e leis (Constituição 1988, LDB-1996, ECA-1990) que 
garantem essa prática a todos que precisem deste auxilio. Sendo assim encontramos entraves que 
distanciam o planejamento com a realidade. Com o objetivo de estimular e promover o debate sobre 
inclusão, realizamos este projeto de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica- PIBIC/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPQ 
2011/2012. Teve como proposta principal a de ampliar a discussão sobre diversidade, inclusão e 
prática pedagógica de alunos com surdez na universidade. Fundamentando a nossa pesquisa em 
estudiosos da área trabalhada, como Mantoan (2006), Passeggi (2003), Clementino (2008), Pires e 
Pires Martins, Silva, (2010), Lira (2007) extraindo dos textos, fragmentos que viessem a dialogar 
com as experiências colhidas dos discentes, quanto às suas vivencias no mundo acadêmico. 
Enriquecemos qualitativamente a pesquisa através dos estudos de artigos e livros, como também das 
entrevistas dos alunos surdos. Analisando cada experiência de vida em cada tempo, para que 
posteriormente fosse possível sintetizar as lições passadas, para trazer em forma de mini-cursos, 
debates e rodas de conversas, à discussão desse tema e mostrar os exemplos de vida relacionados a 
superações, dedicação e força de vontade. Promovendo assim nesses sujeitos receptores, 
inquietações e movimentações que manifestem outro olhar, um olhar mais reflexivo quando se 
tratado de educação para alunos surdos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: (Auto)-biografias; Inclusão; Surdez; Universidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Tratando-se de inclusão, percebemos ao analisar o espaço do tema na sociedade, que as 
principais mudanças que devem ser feitas, são as mudanças atitudinais. Tirando do papel as 
medidas que devem ser efetivadas e passando para a prática as soluções para esse dilema. Faz com 
que os sujeitos respondam e se posicionem diante de um conjunto de ações cotidianas, que 
promovam de fato a inclusão, bem como abrir espaço para a junção de esforços no coletivo 
_________________________________ 
¹ Discente do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, FE. Campus Central, UERN. Shirleyannekino@hotmail.com 

 1 Doutora em Sociologia, docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: 
oliveiraaguiar@msn.com. 

³Discente do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, FE. Campus Central, UERN. mifraangelica@hotmail.com 
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conscientizando a todos e a todas de que, para que a inclusão aconteça, é necessário unirmos forças, 
disseminando esse tema para todas as populações, e lutando para o devido investimento que nos é 
de direito. 

Particularizando para este tema em debate, falaremos um pouco de como as pessoas veem a 
inclusão. 
desses alunos não tinham conhecimento das leis que promovem indiscriminadamente o acesso de 
todos à educação comum. Hoje corajosamente o movimento escolar inclusivo se encarrega de 

conhecimento impede que as pessoas busquem apoio, o que retarda o desenvolvimento do indivíduo 
e contribui negativamente para a estagnação da luta a favor da inclusão.  

É urgente entrar nesse mundo que pede por aprofundamento de discussão e práticas. Este 
artigo tem como finalidade, a partir de uma pesquisa de iniciação científica, do PIBIC  Programa 
Institucional de iniciação Científica, apresentar as vozes de discentes os seus viveres no meio 
acadêmico. Por intermédio do acesso as suas (auto) biografias construímos a trajetória de inclusão e 
exclusão que esses sujeitos surdos vivenciaram, analisamos onde deve acontecer as mudanças e o 
que já foi feito para a superação de barreiras. Refletimos como acontece o processo de inserção 
dessas pessoas na sala de aula, e suas dificuldades frente ao convívio com professores e colegas. 

O presente trabalho vem com a intenção de expor os ganhos informativos com relação à 
cultura surda, alcançados até o presente momento, relembrando a nossa responsabilidade junto a 
sociedade que é com a inclusão. Direcionamos para produções erguidas da presente pesquisa com o 
objetivo de expandir esse tema para que todos e todas no espaço da academia busquem práticas 
inclusivas ao instalar uma revisão cotidiana de suas metodologias, suas estratégias, seus planos de 
aula, suas avaliações.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do 

am realizadas 
inicialmente entrevistas com dois alunos surdos do Campus Central/Mossoró. A pesquisa se 
preocupou em englobar dois Núcleos da universidade localizados na cidade de Caraúbas, onde há 
um aluno surdo graduando no Curso de Pedagogia e na cidade de Apodi com um aluno surdo 
graduando no Curso de Matemática. 

 Em se tratando do embasamento teórico utilizamos leituras, fichamentos, e discussões e 
construção de slides. Foram utilizados livros que tratam de inclusão social de uma maneira geral, da 
autora Mantoan (2006), Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?. Nesses foram lidos e 
discutidos conceitos essenciais sobre inclusão, integração e a importância do comprometimento da 
família e escola com a inclusão e essa relação de dependência dessas duas instituições. 

Outras leituras compartilhadas fora: o artigo da Revista Nova Escola (agosto/2011), 
intitulado É possível resolver: experiências de sete professoras trazem respostas as maiores 
dúvidas sobre como ensinar alunos com necessidades educacionais especiais. As soluções 
sempre envolvem o trabalho em equipe.  

Outro aspecto enriquecedor da nossa pesquisa foi a coleta de dados utilizados da produção 
em DVDs apresentados por Priscila Pereira Boy que fala sobre Formação de Professores - 

que de maneira descontraída expõe os 
relatos de crianças com necessidades especiais no meio escolar, e de que forma cada uma gerencia 

Anais do VIII SIC 378

ISBN 978-85-7621-051-1



sua deficiência, preservando sempre na narração das histórias, a identidade de cada uma utilizando-
se de nomes fictícios. -. O texto de Ricardo Ferraz (setembro/ 2011) da Revista Mundo Jovem, cujo 
título ras da sociedade  

Refletimos sobre o artigo  organizado por Sônia Cupertino de 
Jesus e a doutora Thereza da C. A. Domingues, onde a autora fala do desenvolvimento de 
aprendizagem da criança surda e da história dos povos surdos. Foram lidos ainda artigos do livro 

 
Todas essas leituras foram organizadas e discutidas com a orientadora em forma de 

apresentação de slides em um dos encontros semanais reservados para tratar de questões da 
pesquisa. 

Nos meses de outubro e novembro assistimos  2007). O filme de 
forma geral trata questões do uso do aparelho auditivo pela criança; a relação da criança surda com 
a família; seu desenvolvimento na escola regular e o uso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Foi submetido artigo para o evento Seminário Nacional de Ensino Médio: história, 
mobilização, perspectivas- I SENACEM, ocorrido nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011, no 
Campus Central da UERN, em Mossoró/RN. O título do trabalho enviado e aprovado para a 

Narrativas de formação, (auto) biografia e inclusão: experiências de 
 este que mostra as narrativas das experiências de dois 

alunos da UERN. 

Nos meses seguidos, juntamente com as leituras realizadas, questões foram elaboradas para 
nortear as entrevistas aos discentes surdos, e as rodas de conversas, em que os alunos surdos 
narraram suas vivências acadêmicas e escolares em todo o seu tempo de estudo. 

Em dezembro e janeiro participamos do II Simpósio de Pós- Graduação de Educação da 
UERN, realizado nos dias 05, 06 de dezembro de 2011, em Mossoró/ RN cujo trabalho foi 
apresentado como comunicação oral intitulado e educação: a diferença 

 

Nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2011 participamos do 1º Seminário Potiguar sobre 
Inclusão e Diversidade, em Mossoró/ RN. Apresentamos o trabalho como comunicação oral 

 ensino superior: uma experiência de pesquisa sobre a (auto) biografia dos 
, expondo ao público a pesquisa PIBIC/ CNPQ 2011-2012 que está em 

andamento.  

Com relação à socialização deste projeto de pesquisa no Departamento de Apoio a Inclusão- 
DAIN/UERN foi apresentado aos funcionários do referido departamento, bem como aos discentes 
surdos do Campus Central. 

Junto ao embasamento teórico lemos artigos sobre (auto) biografia, a fim de assimilar 
melhor os conceitos da pesquisa (auto) biográfica e sua relevância para a formação e (auto) 

- Belmira Bueno; 

Passeggi; (Auto) biografia, identidades e alteridade: modos de narração, escritas de si e práticas de 
formação na pós- : pesquisa 

de formação: a (re) significação das imagens-lembranças/ recordações-referências para a pedagoga 
em formação- itas de si, (auto) biografia e formação de 
leitores- Clementino e Cordeiro. 
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Nos meses de dezembro e janeiro foram iniciadas as rodas de conversas com dois alunos 
surdos do Campus Central da UERN. No primeiro encontro discutimos o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) que posteriormente, com o auxílio da intérprete de LIBRAS, foram 
iniciadas as narrativas e entrevistas aos discentes. 

Para o IX Congresso Luso- Brasileiro da História da Educação em Lisboa- Portugal, em 12 a 
15 de julho de 2012 f

mostra o norteamento 
do projeto de pesquisa suas dificuldades e avanços alcançados.  

A apresentação do projeto de pesquisa PIBIC/CNPQ 2011-2012 
biográfica: um retrato dos saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na 

 foi um dos pontos de pauta da reunião 
quinzenal do Grupo de Pesq
dia 19 de janeiro de 2012, no turno vespertino. 

No mês de março, nos dias 08, 09 e 12, apresentamos, no Campus Central da UERN, o Mini 
Curso: sobre narrativas (auto) biográficas intitulado 
retrato dos saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte , coordenado pela orientadora e bolsistas do referido projeto membros do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação Inclusiva  

O projeto também conta com a participação de um aluno bolsista do Ensino Médio, na 
modalidade PIBIC CNPq/EM, iniciativa essa, que oportuniza aos alunos oriundos do Ensino Médio, 
a participarem de projetos de iniciação cientifica desde cedo, antes de começarem a sua vida 
acadêmica.  

Essa parceria vem contribuir e incentivar a pesquisa e sua importância para a sociedade, 
conscientizando desde cedo os estudantes e incentivando a pesquisa na carreira acadêmica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a iniciativa da pesquisa nos foi permitido observar como ocorre o processo seletivo da 
UERN de alunos com surdez. O processo seletivo da pessoa com surdez acontece por intermédio de 
uma interprete, que repassa quais são os questionamentos da prova, para assim apresentar a resposta 
dita pelo aluno surdo. Algo observado por parte dos discentes foi a subjetividade de interpretação na 
prova por parte das interpretes, ou seja, em algumas vezes pode haver um desencontro no que o 
discente fala e no que a interprete entende, ocasionando assim na eliminação deste no processo 
seletivo.  

Foi analisado em nossas visitas pelo campus central da UERN, as mudanças estruturais e 
atitudinais sofridas, todas estas com o intuito de pensar a política da instituição para a inclusão das 
pessoas com deficiência, visto que hoje algumas barreiras e limites já foram quebrados, como a 
criação de um Departamento de Apoio e Inclusão  DAIN, que auxilia tanto aos discentes surdos 
como para qualquer estudante que tenha uma necessidade de acompanhamento. A construção de 
passarelas para discente com deficiência motora, mostrando que a academia busca a entrada e 
permanência de qualquer aluno, independente de sua limitação física, psicológica ou social.  
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Verificamos como ocorre o processo de inclusão na sala de aula dos alunos surdos, quais são 
perspectivas dos alunos com surdez, como eles percebem sua aprendizagem, como está sendo 
garantida a sua permanência na universidade; verificar as ações do Departamento de Apoio à 
Inclusão (DAIN) quanto à permanência com qualidade do aluno surdo; perceber a contribuição do 
uso de LIBRAS e da intérprete no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos surdos no 
ensino superior. Visto que a inicial barreira encontrada na entrada no meio acadêmico é a 
comunicação, pois, poucas pessoas possuem o conhecimento em LIBRAS- Língua Brasileira de 
Sinais. Essa dificuldade se encontra tanto entre os companheiros de classe, quanto com os 
professores. Outro fator que deve ser lembrado é com relação a sinalizações e avisos para aquelas 
pessoas que não conseguem ouvir ou falar para se localizar.  É uma barreira para a autonomia. 

Adquirimos embasamento teórico sobre a especificidade que é a surdez, a inclusão social de 
maneira geral, e identificamos através dos depoimentos dos discentes surdos, quais são as melhores 
maneiras para promover essa inclusão no meio acadêmico. Eles apontam a busca pela formação 
mais qualificada de professores, a preocupação nas suas metodologias de aula e a atenção para que 
esse conteúdo venha suprir tanto o compreender do aluno surdo quanto aos demais alunos. 

Por intermédio das entrevistas realizadas com os discentes nos foi possível analisar, o 
histórico que cada um teve até chegar à escolha feita, e sobre as influencias e intenções na escolha 
do curso. Outro fator lembrado é a questão familiar, onde analisamos a presença da família na vida 
acadêmica e seu incentivo para com a permanência e as perspectivas que estes tinham com o curso. 

Através de mini cursos, e participações em eventos, passamos os ricos relatos e experiências 
de vida de alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando-nos seus 
relatos positivos e negativos da vida universitária, nos apresentando a dificuldade que é encontrada 
na sala de aula, de professores que não dominam a LIBRAS e na dificuldade de compreensão do 
conteúdo. Evidenciando dessa forma também as resistências que há por parte da turma que não 
domina a mesma linguagem que a sua, permitindo, e de um lado positivo gerando em todos, através 
do conhecimento dessas experiências de vida, um novo olhar, um olhar mais reflexivo para com a 
inclusão social.  Há uma permanente preocupação dos alunos surdos com a não utilização da 
LIBRAS pelos professores, bem como sobre a estrutura da referida língua. Esse, para os discentes 
surdos, é uma forte barreira, pois vai tocar nas questões atitudinais, procedimentais e conceituas 
necessárias à prática da inclusão. As dificuldades com a greve que exigiram mudança no 
cronograma foram resolvidas com o re-encaminhamento da agenda de pesquisa. As entrevistas com 
o discente com surdez do Núcleo de Caráuba, que não foram realizadas por motivo de acúmulo das 
atividades acadêmicas, serão desenvolvidas com o desdobramento da pesquisa para 2012/2013. 

 

CONCLUSÃO   

Hoje poucas pessoas sabem do que realmente seja a inclusão social e do que ela representa 
para a sociedade, de suas implicações e suas dificuldades. Visando expor o significado da inclusão 
de pessoas surdas no meio acadêmico em específico na Universidade do Estado do Rio Grande do 
norte, desenvolvemos este projeto de pesquisa. 

Sabe-se também das dificuldades encontradas quanto à disponibilidade dos discentes e das 
interpretes de LIBRAS, na locomoção para outras cidades, o sentido de atingirmos os alunos surdos 
dos outros campi. Por essa razão reeditamos o projeto para continuidade. Obtivemos a aprovação do 
projeto, agora em sua segunda etapa. Essa aprovação constata a necessidade e pertinência da 
pesquisa, dos estudos, bem como da missão da universidade em garantir o processo de discussão e 
ações inclusivas. 
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 Com o objetivo de dar continuidade às entrevistas aos demais discentes surdos da 
universidade, essa pesquisa será prorrogada visando à ampliação da discussão, a disseminação dos 
resultados. Mais pessoas serão beneficiadas com a ampliação do debate no meio acadêmico. 
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A PESQUISA SOBRE O PERCURSO E OS SABERES DA DOCÊNCIA EM 
ENSINO RELIGIOSO 

 
Valdicley Euflausino da Silva1; Araceli Sobreira Benevides2 

 
 

Resumo: O Ensino Religioso (ER) no Brasil do novo milênio transformou-se: de práticas confessionais e moralizantes 
passou para o modelo fenomenológico ou pluralista, exig indo professores formad os em nível superior, possuidores de 
conhecimentos teóricos sobre a docência e conhecimentos disciplinares e curriculares co m base nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso. Com base nisso, investigamos os discursos de dois grupos de professoras 
do municíp io de Natal/RN que vivenciaram os diferentes modelos dessa disciplina. Com o objetivo de analisar a 
importância da formação inicial para uma vivência não proselit ista do ER, analisamos um corpus discursivo construído 
de relatos sobre a trajetória docente e de uma entrevista coletiva cujos enunciados revelam sobre o Ensino Religioso em 
diferentes épocas. Buscamos, dentro da área educacional, o auxílio de autores como Catani, Bueno e Sousa (2000), 
Tardif (2011) e Pimenta (2000), como também, autores que abordam a temát ica da formação do Curso de Ciências da 
Religião, como Cortella (2007), Passos (2007) e Benevides (2008, 2011 e 2012) como base para nossas discussões 
presentes. Os resultados indicam como os conhecimentos do antigo e do novo modelo de ensino  se constituíram ao  
longo das diferentes épocas e quais transformações devem acontecer nas esferas da prática para que o modelo de ER 
volte-se para a pluralidade e diversidade. As conclusões revelam a necessidade de profissionais devidamente 
capacitados na área das Ciências da Religião.  

  
PALAVRAS-CHAVES: Ensino Relig ioso Pluralista; Formação inicial; Saberes da docência do Ensino Relig ioso; 
Trajetórias Docentes .  

 
INTRODUÇÃO  

Neste texto, pretendemos mostrar as atividades realizadas durante o percurso como 
bolsista voluntário do projeto Saberes da prática docente no contexto do Ensino Religioso  
entrecruzando a multidisciplinaridade, leituras e experiências na construção de identidades 
docentes (PIBIC/CNPq/UERN), os saberes assimilados e as conclusões a que chegamos após um 
semestre de embasamentos, tanto teóricos quanto práticos3. Assim, investigamos discursos de 
docentes de Ensino Religioso4, o que é dito sobre seus conhecimentos e a discussão acerca das 
lembranças iniciais desses profissionais sobre as práticas do ensino do ER na cidade de Natal que 
foram iniciadas por Benevides (2008a). 

A princípio, fomos designados a realizar as seguintes atividades: a) Interpretar, e 
reinterpretar, os modos como os/as professores/as de ER se identificam e se posicionam, através do 
discurso, sobre a atuação docente deles/as. Para isso, analisamos, através da transcrição de dados 
realizados anteriormente5, os discursos desses agentes educacionais. Nessa fase, buscamos em 
autores como Catani, Bueno e Sousa (2000), Tardif (2011) e Pimenta (2000) os devidos 
conhecimentos sobre, por exemplo, os saberes que devem ser constituintes à prática do profissional 
docente, e como se constituem as identidades (PIMENTA, 2000) desses profissionais.  Em seguida, 
b) vivenciamos a experiência de pesquisa no contexto universitário. Esse exercício deu-se através 
de leituras/levantamento bibliográfico; práticas de geração, construção e análises de dados; escrita 
de textos científicos (resumos, resenhas, artigos, etc.) com base nos resultados construídos. Para 
essa fase, tomamos o cuidado de atentarmos ao exercício de saber quais as características que 
compõem um pesquisador. Para isso, centramo-nos nos conhecimentos de Amorim (1997) que, em 

                                                                 
1 Discente do Curso de Ciências da Religião. E-mail: valdicley@bambucha@yahoo.com.br  
2Docente do Departamento de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN. Doutora em Educação. E-mail: 
aracelisobreira@yahoo.com.br 
3 Assumimos as atividades como bolsista voluntário em dezembro de 2011.  
4 Doravante utilizaremos ER para denominar a disciplina Ensino Religioso.  
5 Conferir Benevides (2011). 
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suas pesquisas, ressalta a importância do método, mais precisamente do percurso pelo qual se 
encaminha a pesquisa.  

Além desse fator, essa autora alerta para a postura, o caráter observatório, investigativo, 
analítico, crítico e dedutivo que deve ter um pesquisador (AMORIM, 1997). Como decorrência 
desses estudos e dos conhecimentos iniciais foram c) elaborados dois resumos científicos e dois 
artigos. Os primeiros, resumo e artigo, foram intitulados Memórias Docentes do Ensino Religioso: 
um percurso no passado para a construção dos saberes do futuro (SILVA; BENEVIDES, 2012a). 
Esse trabalho foi apresentado na IV Semana de Estudos, Teorias e Práticas Educacionais 
(SETEPE), na cidade de Pau dos Ferros, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2012.  

Com a ampliação dos nossos conhecimentos, elaboramos o outro resumo e o outro artigo 
intitulados Do Ensino de Religião ao Ensino Religioso  rememorando as trajetórias docentes em 
Natal (SILVA; BENEVIDES, 2012b), os quais foram apresentados na UFRN, na cidade de Natal, 
no período de 26 a 28 de abril, durante a realização do Seminário Epistemológico de Estudo de 
Religião  02: espiritualidade e vida social. Por fim, no mês de maio de 2012, d) trabalhamos mais 
detalhadamente com a transcrição e análise de dados discursivos que compõem o corpus da 
pesquisa coordenada por Benevides (2011a). Esses dados foram gerados durante uma entrevista 
com uma professora de ER da rede pública estadual do RN que possui graduação e especialização 
na área das Ciências da Religião. Sua fala serviu para interpretamos os discursos sobre seus 
conhecimentos teóricos e práticos que estão no cotidiano das aulas de Ensino Religioso6. 

Assim sendo, discutiremos, neste texto, os discursos contidos nos dois primeiros trabalhos 
(SILVA; BENEVIDES, 2012a; SILVA; BENEVIDES, 2012b) relacionando-os e confrontando-os 
com a análise do discurso de uma professora entrevistada durante o mês de maio de 2012.  

Cabe salientar que os trabalhos elaborados e, posteriormente apresentados, ocorreram por 
constatarmos a necessidade de compreendemos e analisarmos os percursos profissionais pelos quais 
os participantes da pesquisa trilharam antes e depois das mudanças ocorridas a partir de 1997, 
quando o modelo de ER foi alterado pela Lei 9.475/97 através da nova redação dada ao artigo 33 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) da Lei 9.394/96. Essa mudança 
contribuiu para uma abordagem de Ensino Religioso no Brasil que visa um enfoque pluralista.  

Antes dessas mudanças o modelo de Ensino Religioso existente era baseado no ensino 
(aulas) de Religião. Atualmente, no entanto, o atual modelo está pautado como Ensino Religioso, 
entendido como componente do currículo do Ensino Fundamental, cujas aulas devem ser 
construídas com base em conhecimentos epistemológicos construído no interior das Ciências da 
Religião  área de conhecimento que forma os profissionais da educação, voltados para o Ensino 
Religioso, agora visto não como momento de catequese ou da formação moral ou espiritual dos 
alunos, mas, como disciplina, como área da formação humana integral (CORTELLA, 2007). Para 
esse modelo, é exigido que os professores possuam formação específica em nível de graduação. No 
Rio Grande do Norte, o curso que forma os professores dessa área é a Licenciatura em Ciências da 
Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse instante, recorremos a García 
(1999) que nos apresenta a sua contribuição, ressaltando a importância de um curso de formação 
inicial na trajetória docente. O autor explica que  
 
 

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas 
e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através 
dos quais os professores  em formação ou em exercício  se implicam individualmente ou 
em equipa, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 

                                                                 
6 A realização dessa entrevista aconteceu em 03 de maio de 2012 e ficou registrada em vídeo. Esses dados encontram-se arquivados 
na sala de pesquisa do Curso de Licenciatura em Ciências da Religião, com a coordenadora do projeto, estando à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. Também foram seguidos os procedimentos de preservação da identidade dos sujeitos participantes da 
entrevista, conforme posto na proposta encaminhada para o Comitê de Ética da UERN, protocolo 098/10. 
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seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, do currículo e da escola, com o 
objectivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. (GARCIA, 1999. p. 
26). 
 
 

Vemos, acima, que somente um curso de Formação Inicial proporciona as adequadas 
capacidades que permitem intervir corretamente no ambiente escolar, a fim de contribuir a um 
progresso qualitativo da educação. Nesse sentido, não se pode mais pensar em um Ensino Religioso 
sem saberes epistemológicos e didáticos. 

Retomando, rapidamente, a análise dos modelos de ER no Brasil, temos em Longhi (2004) a 
enumeração de três modelos. O primeiro modelo de ensino, para esse autor, é o modelo 
confessional, datado dos tempos coloniais até o começo da década de 1970. Destaca algumas 
características desse modelo: a doutrinação e a catequese realizadas pela Igreja Católica Apostólica 
Romana, acontecendo, assim, aulas de religião. Em seguida, Longui dá a existência, a partir da 
década de 1970 até meados dos anos 1990, do modelo interconfessional. Nesse momento, persistem 
as aulas de religião, porém, devido a uma análise dos textos sagrados cristãos, houve certa abertura  
aos diferentes credos. Como consequência, o ensino baseava-se em atitudes e valores a serem 
vivenciados com o próximo. O último modelo é categorizado como fenomenológico. Esse modelo 
advém no momento histórico denominado pós-modernidade. Nessa fase, existe um diálogo 
religioso e interdisciplinar, confluindo para um ensino com perspectivas mais solidárias, afetivas, 
sensíveis, respeitosa (LONGHI, 2004). Para Benevides (2011), esse modelo também pode ser 
chamado modelo pluralista. 

Desse modo, procuramos a partir dos relatos de professores atuantes desde o antigo modelo, 
interpretar os seus discursos a fim de entendermos como ocorreu o processo de formação do 
profissional nessa área. Para as discussões acerca dos valores constituintes na formação inicial, 
amparamo-nos em autores como García (1999) e em Pimenta (2000).   

Focalizamos nesses profissionais educacionais atuantes desde o modelo confessional de 
ensino, pois entendemos que estes, por possuírem os saberes de ambos os modelos de ER e, tendo 
em vista que vivenciaram as transformações que implicam no novo modelo de professor, teriam 
uma gama de conhecimentos de grande importância a ser abordada nessa fase da nossa pesquisa. 
Isso implica dizer que esses professores tomaram conhecimento, vivenciaram e praticaram o 
modelo de ensino moralizante. Porém, atualmente esses agentes educacionais que ministram as 
aulas dessa disciplina caracterizam-se como profissionais não catequistas, não dogmáticos, não 
evangelizadores. São professores cujas práticas precisam ser pluralistas pelo fato de possuírem 
formação em Ciências da Religião, Licenciatura. Isso porque esse curso os preparam com os 
conhecimentos didáticos e metodológicos, tendo o fenômeno religioso como objeto de estudo e a 
compreensão de que esse ensino faz parte da formação integral do cidadão que deve ser direcionada 
para a diversidade (CORTELLA, 2007). Intencionamos que este trabalho contribua para os 
profissionais atuantes, e os que estão para se formar, provocando-os às reflexões acerca das relações 
dos educadores dessa área com a escola e o percurso de formação docente na área das Ciências da 
Religião.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Descritas as atividades iniciais e as justificativas que motivam nosso enfoque 
investigativo, aprofundemos sobre as questões metodológicas. Nosso direcionamento metodológico 
priorizou o enfoque da pesquisa Qualitativa e Interpretativista de Moita Lopes (1994). Para esse 
autor, esse tipo de pesquisa possibilita uma (re) interpretação do mundo, tendo em vista que as 
características criadoras, do mundo social, que estão ligadas ao homem, são inúmeras. Em outras 
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palavras, Moita Lopes informa que essa metodologia atende a inúmeras visões de mundo, e que 
constantemente estão a remodelar-se no discurso, pela linguagem. 

Assim sendo, tomamos como instrumentos de pesquisa as análises de relatos pessoais 
elaborados durante a fase de preenchimento de um questionário investigativo realizado com 
professoras de Ensino Religioso atuantes em Natal/RN, na fase inicial da pesquisa. A escolha desse 
corpus foi ocasionada pelo significado das experiências dessas professoras que revelam a atuação 
na área desde o antigo modelo de ensino ao modelo atual, como já mencionamos anteriormente. 
Adiante, essa prática de análise de relatos, biografizações, autobiografias e etc. oportuniza a 
compreensão dos contextos de formação, pois possibilita a análise e a reflexão dos agentes 
entrevistados sobre a própria trajetória. Souza (2008) destaca que esse instrumento auxilia no 
entendimento das dimensões metodológicas da pesquisa e ainda remetem seus produtores a refletir 

nessas vozes. Também 
indicam as escolhas e opções do tornar-se professor, o repertório de conhecimentos docente e o 
desenvolvimento que esses sujeitos alcançaram ao longo da formação que tiveram. Entendemos, 
assim, que a análise desses textos auxiliam conhecer as aprendizagens dos agentes analisados, mas, 
acima de tudo, propicia também um momento de reflexão sobre os seus saberes e ações no contexto 
educacional. 

Em seguida, utilizamos dados pertencentes à fase dois da pesquisa, na qual trabalhamos com 
a entrevista coletiva, conforme as orientações de Kramer (2007). Como informado anteriormente, 
foi realizada, no mês de maio de 2012, uma entrevista filmada com uma professora graduada e pós-
graduada em Ciências da Religião e duas graduandas do Curso de Ciências da Religião, com o 
objetivo de se analisar como os conhecimentos dessa graduação são levados para o contexto da sala 
de aula. Os dados contidos nessa filmagem foram transcritos pelo bolsista, para servirem para as 
análises a serem realizadas nos estudos do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Fenômeno 
Religioso e da linha de pesquisa Formação e Atuação do docente da Educação e das Ciências da 
Religião. 

As observações, vivências e saberes construídos durante essa entrevista nos enriqueceram, 
pois, através dos olhares singulares dos sujeitos participantes, pudemos refletir sobre a construção 
dos nossos saberes como futuros docentes, através da experiência que é vivenciada e compartilhada. 
(BONDÍA, 2002). Além do fator experiencial e reflexivo que deve ser obrigatório ao docente, 
defendemos a formação específica de cada professor em sua área, pois somente dessa maneira o 
docente poderá contribuir, construir e/ou modificar o cenário educacional.    

Por fim, informamos que organizamos os enunciamos a partir da seguinte orientação: 
P1(Professora 1), P2 (Professora 2) e P3 (Professora 3)  sujeitos de pesquisa da fase 1  cujos 
dados foram construídos em 2009, pela equipe de Benevides (2009a);  P4 (professora 4)  sujeito 
de pesquisa da fase 2 do estudo organizado por Benevides e colaboradores (2011a).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

procuramos entender as ações dos docentes de ER na sala de aula. 
Nossas investigações revelaram que seus saberes e práticas rementem a uma época em que o ensino 
moralizante, confessional e dogmático católica vigorava no cenário. Sendo fruto desse tempo, seus 
saberes se originaram a partir de outra concepção, de outra visão de mundo. Por isso, deparamos 
com experiências variadas do ER, mais propriamente de antes do novo modelo de ensino, instalado 
nesse milênio.    

Percebemos, na compreensão dos enunciados analisados, como se constituíram os 
conhecimentos relacionados aos conteúdos das aulas tanto do antigo quanto do novo modelo. 
Através dos relatos, entendemos como ocorria a inserção no âmbito escolar dos professores de ER 
em outras épocas. Nesse sentido, Catani, Bueno e Sousa (2000, p.165) afirmam [...] 
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diferentemente do que se poderia supor, tais experiências, não desaparecem da história do sujeito. 
Embora pouco visíveis, pode-se dizer que, de algum modo, permanecem vivas e atuantes ao longo 

 A inserção do sujeito participante da pesquisa o incluía como doutrinador, 
evangelizador e não como professor, como podemos ver, a seguir, no relato de uma das professoras 
participantes desta pesquisa.  

 
P1: Historicamente falando, o Ensino Religioso na rede pública estadual era um 
ensino catequético, doutrinário e proselitista coordenado pela Igreja Católica, 
sendo assim, esse profissional foi por muitos anos indicado através de autoridades 
religiosas como padres e/ou freiras, portanto, não era exigido desse profissional 
uma formação pedagógica como educador, mas apenas a comprovação do seu 
engajamento em alguma ação pastoral, isto o qualificava a ministrar aulas de 
Ensino religioso. (Trecho relato pessoal  2009) 
 
P2: A minha experiência com ER teve início em 1991, com o convite da direção 
para que eu representasse a escola em uma reunião sobre a Campanha da 
Fraternidade. (Trecho relato pessoal  2009) 
 
P2: Na ESER7, a formação só era direcionada a prática cristã com pouco enfoque 
a outras religiões. [...] (Trecho relato pessoal  2009) 
 
P3: Iniciei a experiência com o E.R. no Instituto Maria Auxiliadora em Natal/RN 
[...] Na época, já tinha formação acadêmica em teologia e filosofia [...] (Trecho 
relato pessoal  2009) 
 
 

Esses trechos informam primeiramente como se caracterizava o ER, ou mais propriamente o 
ensino de Religião, na época em que a professora começou o seu exercício; em seguida, ela constata 
que, para o exercício desse trabalho, bastava somente que uma pessoa estivesse ligada a uma igreja, 
ou formação em Teologia ou Filosofia, e, assim, poder-se-ia indicá-la a alguma escola. 

Confrontando essa realidade passemos ao discurso da professora entrevistada recentemente 
entrevistada  P4.  

 
E aí eles já tinham, eles já tinham assistido A Paixão de Cris
Mel Gibson, né?... só a primeira cena pra eles, pra que eles... aí eu digo não pode 
assistir todo porque esse filme não é censura livre... Então, vocês vão só se situar 
pra ver a língua que Jesus Cristo falava, a língua que os apóstolos falavam e a 
língua que os romanos falavam... olha esse pessoa pra fazer esse filme, teve que 
aprender hebraico, aramaico e latim. [trecho da entrevista coletiva  maio de 
2012] 
 

Podemos perceber que a prática da entrevistada está mais próxima do modelo exigido pelo 
PCNER. Uma das características observadas que contribui para essa constatação encontra-se no 
momento em que ela nos revela uma prática comum em suas atividades, quando, por exemplo, o 
assunto tratado é o cristianismo. Fica confirmado que sempre promove a apresentação de filmes, 
por exemplo, o de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Contudo em nenhum momento, a professora 
indica catequisar as crianças, ela aborda as questões históricas contidas no seio desta religião, 
tratando-as como conteúdo disciplinar do ER. 

Essa passagem nos remete a lacuna que ocorre no ER quando o professor não possui 
graduação específica na área. Nas análises realizadas por Benevides (2008) constatou-se o total 
despreparo dos professores de ER que nem sequer sabem que existe um curso de graduação que 
                                                                 
7 Escola Superior de Educação Religiosa que era mantida pelo ITEPAN. 
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habilita à docência dessa disciplina do Ensino Fundamental. Nesse trabalho, informa-se que uma 
professora utilizava vídeos e livros da igreja que frequentava, além de afirmar que consultava a 
internet para elaborar suas aulas. Além disso, a professora confirmou que sua graduação foi 
realizada em Química e não em Ciências da Religião.     

Confrontando com esse aspecto que perdura em muitas escolas que possuem professores de 
outras disciplinas lecionando o ER ou para completar carga horária ou porque se desconhece que 
existem cursos formação em nível superior, vemos a seguir, nos enunciados de P4, que ela segue as 
recomendações estabelecidas nos eixos temáticos contido no PCNER.  

 
P4  Bom! A gente tem. Eu até hoje, né? que eu não dou mais. Tem como base os 
Parâmetro... Que eu não dou mais. Os Parâmetros Curriculares... ele faz bem essa 
divisão, né? O que ser trabalhado, né! Tá até divididos em ciclos. Mas, ele 
continua dividido em ciclos.        
 
P4  Eu tenho como base ele, né. Mas aí, eu já tenho a minha proposta; De que? 
Eu parto da realidade do aluno. Qual a convivência dele pra poder... Entendeu?! 
Partir pra um outro conhecimento, eu parto da vivencia dele. Se você chega na 
sala, você pergunta. Todo mundo diz que é católico ou evangélico. Então... tá no 
contexto que eles dizem pra educação, pra séries inicias tem o contexto cultural, 
em qual o aluno tá inserido. Então ele tá inserido momento, naquilo ali. Ele tá, ele 
tá. [Trecho da entrevista coletiva -2012] 
 
 

Essa professora explicita que os conteúdos trabalhados possuem uma metodologia, possuem 
uma coerência científica. Esse enunciado mostra a importância do curso de formação na vida de um 
educador (GARCÍA, 1999), pois entendemos que somente os profissionais devidamente capacitados 
possuem os saberes constituintes e necessários a serem trabalhados dentro da sala de aula. 

Os desajustes e lacunas encontrados no discurso de algumas professoras permitiu-nos 
compreender que, entre outras coisas, faltam os elementos constitutivos aos saberes da docência. 
Esses saberes são compostos pela experiência, pelo conhecimento e os saberes pedagógicos 
(PIMENTA, 2000). 
  Assim sendo, esses saberes construídos na formação, confirmam o valor que o curso de 
Licenciatura possui na transposição didática das aulas. Contudo, García adverte que [...] para que 
uma acção de formação ocorra, é preciso que se produzam mudanças através de uma intervenção na 
qual há participação consciente do formando e uma vontade clara do formando e do formador de 

(GARCÍA, 1999, p. 21). Ou seja, para que o curso de formação seja 
significativo, faz-se necessário que haja empenho tanto do formador estimulando a aprendizagem, 
quanto do formando em apreender. No caso do Ensino Religioso, é necessário entender que as 
mudanças ocorridas do ensino de religião para o Ensino Religioso exigem um tipo de transformação 
das experiências, dos conteúdos e das metodologias a serem empregadas pelos novos condutores 
desse componente curricular (CORTELLA, 2007).  
 
CONCLUSÃO 

As experiências mais recentes com a prática do ER indicam práticas pedagógicas que 
assumem percursos antagônicos: ainda encontramos  no contexto escolar  o ensino confessional, 
apesar das exigências legais orientarem para um modelo fenomenológico ou pluralista, e o ensino 
baseado nos conhecimentos epistemológicos das Ciências da Religião. Entretanto, vemos que, 
quando os educadores possuem a devida qualificação, como é o caso de P4, a abordagem de ensino 
permite a aprendizagem em uma perspectiva mais aberta, voltada para os conteúdos propostos pelos 
PCNER, que indicam como foco principal os Eixos Temáticos: Culturas e Tradições Religiosas, 

Anais do VIII SIC 389

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

Escrituras Sagradas, Teologias, Ritos e Ethos. (FONAPER, 2009). Mesmo assim, essa abordagem 
permanece comprometida devido à existência de profissionais que ministram as aulas sem terem 
esses conhecimentos específicos.  

Com isso, defendemos a obrigatoriedade de profissionais formados em Ciências da Religião 
atuantes nas escolas para que, assim, promovam a prática do ensino de maneira que explanem o 
contexto da diversidade; é preciso ainda à elaboração de materiais didáticos apropriados para a 
transposição didática dos conteúdos; e, por fim, solicitamos maior atenção dos gestores públicos, 
para que se mobilizem em convocar os profissionais devidamente capacitados com os 
conhecimentos epistemológicos da área. 

   
AGRADECIMENTOS 

Agradeço na qual pude obter momentos de silêncio e 
concentração durante inúmeras tardes ao longo do semestre. Alvitre desses momentos oportunos, 
pude elaborar esse artigo. Agradeço também aos meus colegas de classe que sempre me apoiaram e, 
por fim, a minha orientadora pelos esclarecimentos e tempo disponível aos meus questionamentos. 
   
REFERÊNCIAS  

 

AMORIM, Marilia. O detetive e o pesquisador. Documenta. Eicos/Cátedra Unesco de 
Desenvolvimento Durável/UFJF. v. 6, n.8, p.127-141, 1997. 
 
BENEVIDES, Araceli Sobreira. Saberes das práticas docentes no contexto do Ensino Religioso  
diálogo multidisciplinar entre as práticas de leitura, memórias docentes e experiências da 
construção de identidades. Projeto de Pesquisa. Departamento de Ciências da Religião. Campus de 
Natal, UERN, 2012. 
 
______. Identidades de professores de Ensino Religioso  mapeando os/as profissionais de ER a 
partir do discurso sobre si mesmos e sobre os saberes da docência. Relatório Final de Projeto de 
Pesquisa. Natal: Departamento de Ciências da Religião, FAPERN/UERN, 2011a.  
 
______. Professor religioso ou professor de Ensino Religioso: perspectivas para a formação 
docente. In: ANDRADE, Francisco Ari de; SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. (Orgs). Formação 
de professores e pesquisas em educação : teorias, metodologias, práticas e experiências docentes. 
Fortaleza: UFC, 2011b. p. 32-53. 
 
______.  Saberes da prática docente do Ensino Religioso  Referências para a formação sobre a 
construção/constituição da identidade da identidade do/a professor de Ensino Religioso. Projeto de 
Pesquisa. Departamento de Ciências da Religião. Campus de Natal, UERN, 2008a.  
 
______. As diferenças na constituição dos saberes de Professores/as de ensino religioso do RN  
um olhar sobre o desconhecido. Anais do Encontro Internacional Texto e Cultura, Fortaleza: 
UFC, 2008b. 
 
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 
Educação, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002. 
 
BRASIL. Lei n. 9.475, de 22 de Julho de 1997. Dá nova redação ao art. 33 da Lei n.º 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Anais do VIII SIC 390

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

 

Cadernos de Pesquisa Nº111, p. 151-171, 
dezembro de 2000.  
 
CORTELLA, Mário Sergio. Educação, Ensino Religioso e formação docente. In: SENA. Luzia 
(org). Ensino Religioso e Formação Docente : Ciências da Religião e Ensino Religioso em diálogo. 
2. ed, São Paulo, Paulinas, 2007. p. 11-20. 
 
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO. Parâmetros Curriculares 
Nacionais : Ensino Religioso. 9ª ed. São Paulo: Mundo Mirim, 2009.  
 
GARCÍA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto Editora. 
Portugal, 1999. 
 
LONGHI, Miguel. O Ethos no currículo de ensino religioso. Universidade Católica do Paraná. 
Dissertação de mestrado, Curitiba, 2004.  
 
KRAMER, S. Entrevistas coletivas uma alternativa para lidar com a diversidade, hierarquia e poder 
na pesquisa em Ciências Humanas. In: FREITAS, M. T; JOBIM e SOUZA, S; KRAMER, S. 
Ciências Humanas e pesquisa: leitura de Mikhail Bakhtin.  São Paulo: Cortez, 2007. p. 11-25.  
 
MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Pesquisa Interpretativista em Linguística Aplicada: a linguagem 
como condição e solução. D.E.L.T.A., Vol. 10, Nº 2, 1994, p. 329-328. 
 
PASSOS, João Décio. Ensino Religioso: mediações epistemológicas e finalidades pedagógicas. In: 
SENA, Luzia (org.) Ensino religioso e formação docente : ciências da religião e ensino religioso 
em diálogo. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2007. p. 21-45. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: 
PIMENTA, Selma Garrido (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 2º ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. p. 15-32. 
 
SILVA; Valdicley E. da; Silva, Elizabeth N. da; BENEVIDES, Araceli S. Memórias Docentes do 
Ensino Religioso: um percurso no passado para a construção dos saberes do futuro. Anais IV 
Semana de Estudos, Teorias e Práticas Educacionais (SETEPE). 2012a.  
 
SILVA; Valdicley E. da; BENEVIDES, Araceli S.. Do Ensino de Religião ao Ensino Religioso  
rememorando as trajetórias docentes em Natal Título. Anais Seminário Epistemológico de Estudo 
de Religião  02: espiritualidade e vida social. 2012b.  
 
SOUZA, Elizeu Clementino de. Modos de narração e discurso da memória: biografização, 
experiência e formação. In: PASSEGGI, Maria da Conceição; SOUZA, Elizeu Clementino. 
(Auto)Biografia: formação, territórios e saberes. Natal, RN: EDUFRN. São Paulo: Paulus, 2008. P. 
37-50. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 12º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2011. 
 

Anais do VIII SIC 391

ISBN 978-85-7621-051-1



A REPRESENTA O DA ESCRITA DAS CRIAN AS NA LTIMA ETAPA DA
EDUCA O INFANTIL: UMA AMOSTRAGEM DO MUNIC PIO DE

MOSSOR /RN

Alexsandra Maia Nolasco de Castro1 ; Giovana Carla Cardoso Amorim2

RESUMO: A  linguagem  escrita est  presente  em  nossa  sociedade  e  apresenta-se  de
variadas formas de representa o. Essa linguagem constitui-se em um fen meno social, no
qual h  uma funcionalidade que carrega  consigo diferentes prop sitos de quem a enuncia.
S o  muitos  os  fatores  que  influenciam  diretamente  no  modo  o  qual  o  aluno  ir  atribuir
significado  linguagem escrita, e essa pr tica por parte do educando demonstra como este a
compreende. Assim, este trabalho objetiva averiguar as representa es escritas apresentadas
pelas  crian as  e  suas hip teses  de  constru o,  a  partir  de  uma  an lise  psicogen tica  de
crian as de  4  e 5  anos em duas  escolas da  rede  p blica  de Mossor /RN. O conhecimento
sobre a forma que as crian as representam a linguagem escrita na fase de educa o infantil
II foi  analisada  a  partir de autoditados  (elementos  figurativos  para  que  as  crian as
atribu ssem  significados) observando-se  os  diferentes  n veis  de  apropria o  de
conhecimentos, seguindo  a perspectiva psicogen tica  organizada por Ferreiro e Teberosky
(1985)  nas  bases  dos  processos  de  aprendizagem  da  crian a.  Os  resultados  mostram
hip teses  variadas  com  predomin ncia  das  hip teses  pr -s l bicas  e  sil bicas,  o  que
representa  as  primeiras  etapas  de  constru o  do  grafismo,  tomando-se  por  base  a  escrita
convencional. Portanto, esta  pesquisa apresenta  bases  investigativas  de  relev ncia  social,
pois esse conhecimento  importante para profissionais da rea da educa o, como tamb m
para a pr pria sociedade, j  que em diversas culturas est  presente a linguagem escrita.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem Escrita; Educa o Infantil; Letramento.

INTRODU O:

O  espa o  da  sala  de  aula  constitui-se  em  um  ambiente  prop cio  para  a  aprendizagem  da

l ngua  oral  e  escrita  e,  consequentemente,  contribui  para  que  o  aluno adquira  bases
conceituais  e  procedimentais  necess rias para  sua  inser o  no  mundo  do  letramento  e da

aprendizagem  da  linguagem  escrita,  pois  ele  poder  associar  os  conhecimentos  do  seu
conv vio social aos adquiridos em sala de aula. Assim, o Referencial Curricular Nacional

para a Educa o Infantil apresenta: A aprendizagem da linguagem oral e escrita  um dos
elementos  importantes  para  as  crian as  ampliarem  suas  possibilidades  de  inser o  e  de

participa o nas diversas pr ticas sociais . (BRASIL, 1998, p.117).
Muitos  autores  discutem  a  g nese  do  processo  de  aquisi o  da  linguagem  escrita.  Na

presente pesquisa alicer amos as nossas an lises em: Ferreiro e Teberosky (1991), Smolka

1 Discente do curso de Pedagogia da Faculdade de Educa o, Campus Central, UERN, e-mail:
alexsandra_maia@hotmail.com
2  Docente do Departamento de Educa o da Faculdade de Educa o, Campus Central, UERN, e-mail:
giovana_melo@hotmail.com

Anais do VIII SIC 392

ISBN 978-85-7621-051-1



(2008),  BRASIL,  (1998),  entre  outros.  A  coleta  de  dados  aconteceu  em  duas  escolas  da
zona  leste  do  munic pio  de  Mossor  e  possibilitou  a  visualiza o  dos  mecanismos

necess rios  representa o da escrita e compreens o do seu significado para a crian a. As
an lises partiram dos registros escritos das crian as atrav s de autoditados (figuras para as

crian as  representarem  o  significado  atrav s  da  escrita);  e  de  um  mapeamento  das  duas
turmas  pesquisadas  observando  as  etapas  do  desenvolvimento  psicogen tico  infantil:

pr -sil bica, sil bica, sil bica-alfab tica e alfab tica.
Ferreiro  (2009)  traz  contribui es  significativas  sobre  os  processos  de  aquisi o  da

linguagem escrita em crian as pr -escolares. A autora apresenta uma vis o que rompe com
o conceito de alfabetiza o mais tradicional, no qual  considerado somente o ato de saber

ler  e  escrever;  apresentando,  assim,  uma  conceitua o  que  possui  uma  amplia o  desse
conceito,  sendo  esse,  uma  pr tica  social em que  o  educando  n o  mero  receptor  do

conhecimento. Para Ferreiro (2007, p.22) O desenvolvimento da alfabetiza o ocorre, sem
d vida, em  um ambiente  social.  Mas as  pr ticas  sociais,  assim  como as  informa es,  n o

s o  recebidas  passivamente  pelas  crian as .  A  alfabetiza o  vai  al m  do  ato  de  ler  e
escrever, pois quando se escreve algo, este  carregado de sentido e possui uma mensagem

que deve ser entendida  pelo leitor,  e isso n o seria  poss vel  se o escritor apenas possu sse
um conhecimento apenas de codifica o e decodifica o.

Compreender  como  se  d  o  processo  de  aquisi o  do  conhecimento  por  parte  das
crian as,  traz  contribui es  significativas  para  educadores,  educandos  e  pesquisadores.  O

professor conhecer como se encontra a aprendizagem da leitura escrita dos alunos propicia
uma melhor avalia o e metodologias adequadas a determinadas situa es, o que n o deve

ser esquecido. Cada aluno possui sua especificidade e todos s o capazes de aprender atrav s
de um trabalho de media o do professor.

No  lugar  de  uma  crian a  que  espera  passivamente  o  refor o  externo  de  uma
resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma crian a que procura
ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala  sua volta, e que,
tratando  de  compreend -la,  formula  hip teses,  busca  regularidades,  coloca
prova  suas  antecipa es  e  cria  sua  pr pria  gram tica. Ferreiro  e  Teberosky
(1991, p.22).

MATERIAIS E M TODOS:

Esse trabalho  trata-se  de  um estudo  bibliogr fico  em te ricos que abordam essa  tem tica,
tais  como:  SMOLKA  (2008);  Ferreiro  e  Teberosky  (1985);  Ferreiro  (2007)  e BRASIL

(1998); e estudo de campo de car ter explorat rio realizado atrav s da coleta de dados em
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Pr -sil bico5 anosO.M.S.F

Pr -sil bico5 anosM.S.S

Pr -sil bico4 anosM.E.B.N

Pr -sil bico5 anosM.V.Q.R

N o respondeu5 anosL.M.S.N

Pr -sil bico5 anosL.E.F.S

Sil bico5 anosL.E.A.F

Pr -sil bico4 anosK.L.G.P.C

Pr -sil bico5 anosH.D.S.S

Sil bico-alfab tico5 anosH.S.F

Pr -sil bico5 anosE.K.M.S

Pr -sil bico5 anosC.R.S.N

Pr -sil bico4 anosC.N.L.S

Pr -sil bico5 anosA.E.F.M

N VEL DE ESCRITAIDADENOME

duas escolas da rede p blica de Mossor /RN. No processo de organiza o da amostragem
com crian as do infantil II de Unidades de Educa o Infantil de Mossor , foram aplicados

autoditados  buscando  compreender  como  estas  crian as  representam  a  escrita.  Para
elabora o  deste  trabalho  foi  realizado  um  levantamento dos  dados  de  20  crian as  do

infantil II.

RESULTADOS E DISCUSS ES:

A. 1  ESCOLA OBSERVADA

A  primeira  escola  a  ser  visitada  foi  a escola A , essa  escola  possui  uma  boa
estrutura e a sala de aula observada na qual foi aplicado os autoditados encontrava-se com

14 alunos, por m em sua totalidade eram 22 alunos.
Ao aplicarmos  os  autoditados  obtivemos  a  seguinte  conclus o  com  rela o  aos

n veis de escrita e idade que estes se encontram:

Na tabela acima visualizamos que a grande maioria se encontra no n vel pr -sil bico (11) -

primeiro  n vel  de  caracteriza o  da  escrita.  Segundo  Kato  (1992,  p.55) no  n vel
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Pr -sil bico4 anosG.M.N

N VEL DE ESCRITAIDADENOME

pr -sil bico  encontram-se  escritas  que  n o  apresentam  nenhum  tipo  de  correspond ncia
entre  grafia  e  som.  A  constru o  gr fica  de  uma  palavra  realizada  por  outros  tipos  de

considera es . Uma crian a est  no n vel sil bico sem valor sonoro convencional, fazendo
correspond ncia  da  quantidade  de  s labas  e  quantidade  de  letras  e  uma  no  n vel

sil bico-alfab tico.  Nota-se  que  na  escrita  dessa  crian a  desaparece  a  an lise  sil bica  na
constru o  da  escrita,  e  ent o  ela  consegue  fazer  correspond ncia  grafia  e  fonema.  Para

Teberosky  e  Colomer  (2003,  p.69),  escrita  alfab tica  caracteriza-se  pela  correspond ncia
sistem tica exaustiva entre letras e fonemas, mesmo que, muitas vezes, a ortografia n o seja

convencional.  Uma crian a  n o respondeu ao  autoditado. Vale  salientar que essa pesquisa
foi  realizada  no  inicio  do  1  semestre,  ou  seja,  as  crian as  haviam  acabado  de  entrar  no

infantil II. A professora dessa sala de aula possui forma o em Pedagogia e  professora h
15 anos.

O seguinte gr fico mostra a porcentagem encontrada nessa sala de aula:

B. 2  ESCOLA OBSERVADA

A  segunda  escola  visitada  tamb m  possui  uma  boa  estrutura  f sica,  por m  possui  uma
pequena quantidade de  alunos se comparada  primeira. A sala  de aula  da segunda escola

continha, no momento de an lise, apenas 6 alunos, mas em sua totalidade eram 15 alunos.
A professora dessa sala de aula possui forma o em Pedagogia e atua em sala de aula h  9

anos,  no  momento  est  fazendo  mestrado  em  uma  Faculdade  particular  da  cidade  de
Natal/RN.

A tabela abaixo apresenta a idade e o n vel de escrita que os alunos se encontram:
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Pr -sil bico4 anosV.R.O

Pr -sil bico5 anosR.S.S

Pr -sil bico5 anosM.C.P.S

N o respondeu5 anosL.C.S.

Pr -sil bico5 anosJ.V.A.G

Essa  sala  de  aula  apresenta  em  sua  totalidade  alunos  que  se  encontram  no  n vel
pr -sil bico, a aluna que n o concordou em responder ao question rio trata-se de uma aluna

com defici ncia visual. O gr fico abaixo apresenta o percentual dessa sala de aula:

CONCLUS O:

O n vel de escrita e a maneira que os alunos das escolas pesquisadas concebem a escrita s o

bastante semelhantes, pois apresentam hip teses de escrita, em sua grande maioria, no n vel
de escrita pr -sil bico. Se analisarmos a totalidade das escolas pesquisadas visualizaremos:
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Portanto,  o  resultado  que  encontramos  nos  mostra  que  80%  dos  alunos  da  turma
encontram-se  no  n vel  de  escrita  pr -sil bica,  ou  seja,  ainda  n o  conseguem relacionar  as

letras  com  os  sons  da  fala,  esse  fato  nos  faz  refletir  sobre  as  quest es  que  envolvem  a
realidade social e os contextos de aprendizagem infantil,  pois  se a  crian a a partir  de suas

hip teses tem a capacidade de avan ar para um n vel mais avan ado no desenvolvimento da
escrita,  porque  apenas  20%  por  cento  da  turma  avan ou  para  o  n vel  alfab tico?  Kato

(1992) afirma que:
Podemos,  ent o,  hipotetizar  que  o  desenvolvimento  da  escrita  na
crian a  um processo que apresenta certa varia o e que as etapas
n o  s o  discretas.  Acrescentamos  ainda  que  as  etapas  podem  se
sobrepor,  envolvendo  fases  em  que  duas  ou  mais  concep es
coexistem. (KATO, 1992, p.72)

Essa quest o envolve v rias outras e nos faz pensar sobre as nossas concep es e pr ticas
acerca  da  constru o  da  escrita  da  crian a  e  a  suscitar  novas  possibilidades  de  an lise  e

investiga o sobre o referido tema.
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A UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA E DA FILMAGEM NA CONSTRUÇÃO DA 
MEMÓRIA NEED

Maria Raquel Bezerra1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

RESUMO: Este trabalho é resultado da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do 
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, pertencente ao Departamento de Educação do Campus
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia-UERN. Tivemos como objetivo analisar a 
importância da fotografia e da filmagem para a construção da memória do NEEd, considerando o 
processo formativo pessoal e profissional dos membros do grupo, a partir das imagens produzidos 
durante essa pesquisa. A investigação está enquadrada numa abordagem qualitativa, centrando-se 
na análise de imagens, especialmente as fotografias e filmagens realizadas durante os encontros 
quinzenais da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, sendo a imagem um recurso pouco utilizado, 
procuramos evidenciar a magnitude da inserção dela como instrumento de pesquisa na área da 
educação. Para tanto nos referenciamos em: Flick (2009) e Martelli (2012), com abordagens sobre o 
uso da imagem na pesquisa educacional, e também Brandão (2008) e Halbwachs (2006) com 
estudos em torno da memória e seus constructos para a formação de vida e profissional dos sujeitos.
Compreendemos a importância da imagem, especialmente as filmagens, como uma estratégia fácil 
de recapitular fatos vividos, registrar as ações desenvolvidas e socializar informações do Grupo de 
Pesquisa NEEd. Contudo, percebemos diversas dificuldades na utilização de imagens durante essa 
pesquisa, especialmente a falta de conhecimento de muitos membros na utilização dos 
equipamentos, a dificuldade de armazenamento, o arquivamento e a edição das imagens. 

PALAVRAS-CHAVES Educação; Imagem; Memória. 

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado da nossa participação, desde 2010, na Pesquisa “Diálogos 
Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, cujas ações 
iniciaram em abril do ano de  2009, mas só foram formalizadas no Departamento de Educação (DE) 
do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em setembro de 2009, tendo como objetivo geral, 
refletir sobre os desafios colocados para a prática da pesquisa em Ciências Sociais e Humanas e a 
religação entre formação, pesquisa e ação, através das experiências vivenciadas no 
NEEd/DE/CAMEAM/UERN.

O NEEd vem se consolidando desde 2000, caracterizando-se com duas linhas de 
pesquisas, abrangendo as temáticas: formação do(a) educador(a), currículo, prática pedagógica, 
política educacional e gestão do sistema de ensino para a educação básica, o ensino superior, 
educação do campo, educação em direitos humanos, relações de gênero, sexualidade e memória, 
privilegiando o diálogo entre os sujeitos das pesquisas e a universidade e a articulação destas com 
as atividades de ensino e extensão. Atualmente, o Grupo está composto por 22 pesquisadores, entre 
professores da UERN e de outras instituições e conta com mais de 20 alunos. Destes membros, 
continuam participando ativamente da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, apenas 22 membros, entre 
discentes e pesquisadores.

1 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, discente voluntária do PIBIC/UERN e, desde agosto de 2012, bolsista do 
PIBID/Pedagogia/CAMEAM/UERN. E-mail: mariaraquel94@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com; bereserras@gmail.com. (Orientadora).
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As fotografias, os filmes e as filmagens são cada vez mais utilizados como formas 
genuínas e como fontes de dados (FLICK, 2009, p. 219). Nesta perspectiva, o presente trabalho tem 
como objetivos, analisar o processo formativo pessoal e profissional dos membros do NEEd a partir 
das imagens produzidos durante essa pesquisa, e a importância da filmagem e da fotografia para a
construção da memória do grupo, assim reconhecendo a imagem como recurso imprescindível para 
a coleta de dados e o trabalho com a memória.

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o objetivo de fortalecer os estudos e memória do grupo, resolvemos analisar as 
fotografias e filmagens produzidas durante os encontros da Pesquisa “Diálogos do NEEd”,
procurando conhecer o processo formativo pessoal e profissional dos membros do NEEd. Para tanto 
a investigação está enquadrada numa abordagem qualitativa.

A investigação foi desenvolvida no período de agosto de 2011 a julho de 2012, na qual 
foi realizado um estudo bibliográfico, embasado nos seguintes teóricos: Flick (2009) e Martelli
(2012), com discussões sobre o uso da imagem na pesquisa educacional; Brandão (2008) e
Halbwachs (2006), com reflexões em torno da memória e seus atributos para a formação do sujeito.

As ações da Pesquisa “Diálogos do NEEd” são todas filmadas e fotografadas, 
constituindo um arquivo rico e diverso de parte da história deste grupo de pesquisa. Em virtude da 
diversidade e da grande quantidade de imagens produzidas ao longo desses 04 (quatro) anos de 
atividades, pois as ações iniciaram desde abril de 2009, optamos pela escolha de vídeos e 
fotografias para análise em diversos momentos da Pesquisa, definindo uma amostra de imagens que 
retratam a dinâmica “Estrada da Formação”, em momentos distintos da entrada de membros no 
Grupo, privilegiando a qualidade da imagem e as características mais pertinentes a discussão do 
plano de trabalho, que vislumbrasse os participantes do Projeto “Diálogos do NEEd” no primeiro 
momento para a evocação de suas experiências formadoras (JOSSO, 2004).

Referente aos sujeitos da pesquisa, temos uma professora do DE/CAMEAM/UERN e
dois alunos do curso de Pedagogia, embora que uma discente se desvinculou voluntariamente da 
universidade.

Os equipamentos utilizados para fazer a tomada das imagens pertencem à professora
coordenadora do projeto, tanto a filmadora quanto a máquina fotográfica, assim como, os 
dispositivos de armazenamento das imagens. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É oportuno evidenciar a magnitude da imagem enquanto recurso para a pesquisa 
educacional, como Flick (2008, p. 225) menciona: “[...] na pesquisa qualitativa, o uso das mídias -
tais como o filme e as fotografias - como dados ultrapassa os limites entre os vários métodos 
científicos sócias”. Em seu processo formativo acadêmico-profissional, os sujeitos sofrem 
mudanças e influências que permeiam em sua vida e nas ações desenvolvidas na sociedade, porém 
estas mudanças e influências não são analisadas no decorrer da formação, logo as memórias
autobiográficas são de extrema relevância para a ressignificação de nossa trajetória, conforme 
Brandão (2008) diz:

A experiência nos mostra que, a partir da memória autobiográfica nas historias narradas, e 
muitas vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, compreender, reorganizar e 
ressignificar essas trajetórias e projetos de vida-trabalho, nossas e de outros, articulando as 
memórias individuais e coletivas, dando-lhes um sentido-significado (BRANDÃO, 2008, p.
15).
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Assim as fotografias e filmagens são deveras importantes para esta ressignificação, e
permitem além de registrar e documentar a ações desenvolvidas em um determinado contexto por 
um grupo ou instituição, elas possibilitam a melhoria no diálogo entre os membros, a recuperação 
de momentos vividos para processos reflexivos, de socialização e troca de informação entre os 
encontros, corroborando a perspectiva de Flick (2009, p. 222) quando profere que “[...] as 
fotografias têm uma alta qualidade icônica, o que pode auxiliar a ativar as lembranças das pessoas 
ou a estimulá-las/encorajá-las a elaborarem enunciados sobre situações e processos complexos.”

Desde os primórdios, a imagem tem exercido um papel importante na sociedade e na 
cultura. Como afirma MArtelli (2012, p. 17) “A fotografia é uma mensagem produzida por alguém 
e, sempre com endereço determinado. Elas revelam espaços, lugares, fatos ou acontecimentos 
significativos e conduzem a uma rede de idéias (sic) de caráter intelectual e afetivo em diferentes 
espaços de sociabilidade.”

Figura 1: Imagem produzida durante a dinâmica “Estrada da Formação”, no dia 06/04/2011, na casa 
da coordenadora do Projeto.
FONTE: Arquivos da Pesquisa.

A Figura 1 é de um aluno do Curso de Graduação em Pedagogia, do CAMEAM/UERN.
Nela percebemos que ele começa a se projetar ao desenhando o percurso de seu processo formativo,
as instituições e grupos sociais que influenciaram nesse processo, os desafios enfrentados e suas 
expectativas para o futuro. Analisando o vídeo dessa dinâmica, o discente diz que sua estrada é 
cheia de curvas, desde sua infância até hoje, e destaca que o mais fundamental na sua formação foi 
ter entrado na Umbanda, devido à formação religiosa de membros de sua família, a “[...] umbanda 
me fundamentou, abriu a minha cabeça.”3 Desse modo, o discente discorre sobre os elementos de 
sua fé, seus sonhos e a escolha da profissão docente, ao retratar a importância da entrada na 
universidade, no curso que gosta, que realmente quer, e consequentemente ingressar em um 
mestrado e doutorado, onde ainda se encontra no início e quer viver muito. Assim revelando fatos 
significativos para sua formação, a partir das memórias registradas pela dinâmica.

A imagem seguinte (Figura 2) refere-se a uma ex-aluna do Curso de Pedagogia, que já 
possuía uma graduação em História, e foi produzida no mesmo dia da imagem anterior (Figura 1), 
durante o período em que discente participava do grupo de pesquisa e ainda mantinha um vínculo 

3 Transcrição de parte da fala do discente do vídeo da dinâmica “Estrada da Formação”, do dia 06/04/2011.
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acadêmico. Na análise do vídeo da produção da dinâmica, a aluna falou que para chegar até a 
universidade seu caminho “[...] não foi muito tortuoso”4, teve dificuldades, mas nada que a 
impedisse de ter acesso a universidade. Contudo, ela narra que encontrou um grande entrave, pois,
inicialmente não queria o curso de História e sim Direito, assim seu curso “foi muito tortuoso” 
(Idem), visto que trancou a faculdade por dois anos e depois retomou os estudos. Ela discorreu 
também sobre os obstáculos para conclusão do Curso de História, mencionando as dificuldades com 
o orientador da sua monografia. Quanto aos sonhos e projetos evidenciou a necessidade de 
autonomia financeira e a realização profissional, pois ainda não tinha um emprego, e o sonho da 
residência própria. No tocante a formação, ela abordou o desejo de continuação sua formação 
acadêmica até o doutorado, para isso ela diz: tem que “estudar muito”.

Figura 2: Imagem produzida durante a dinâmica “Estrada da Formação”, no dia 06/04/2011, na casa 
da coordenadora do Projeto.
FONTE: Arquivos da Pesquisa.

Concordamos com Flick (2009, p. 219 - 220), quando diz que, o objetivo fundamental 
do uso de câmeras na pesquisa social é que “elas permitem gravações detalhadas de fatos, além de 
proporcionar uma apresentação mais abrangente e holística de estilos e de condições de vida.” 
Desta forma, a utilização de recursos de mídias é pertinente para analisar a identidade do sujeito, a 
partir de sua formação e pertencimento a determinados grupos sociais. Como diz Halbwachs (2006, 
p. 30) “Nossa lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate 
de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto 
acontece porque jamais estamos sós”.

A Figura 3, retrata uma pesquisadora do NEEd, professora do Curso de Pedagogia, no
momento de realização da dinâmica “Estrada da Formação”. Ao socializar o seu desenho com os 
demais membros presentes no encontro, ela enfatiza em sua narrativa oral que sua estrada da 
formação é sinuosa, por entender que o processo formativo não se dá de foram linear, e sim por 
autos e baixos, por interferências de vários aspectos e, principalmente da sociedade. Se reportando 
aos seus 15/16 anos, destacou o período das conversas, dos namoros e a importância da participação 
em grupos de jovens da Igreja Católica, que foi significativo para sua vida e formação. 

4 Transcrição de parte da fala da discente do vídeo da dinâmica “Estrada da Formação”, do dia 06/04/2011.
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Ainda na adolescência, ela ressalta que foi caminhando com seus próprios pés até
chegar à universidade. Segundo ela, tinha muita vontade de estudar fora, mas devido às dificuldades 
financeiras dos seus pais e do fato de ser mulher, não teve a oportunidade devida, sendo incentivada 
a cursar na localidade mais próxima: CAMEAM. Evidenciou a sua formação em Pedagogia, e logo 
após seu casamento, seu contrato provisório na UERN, destacou sua participação no Partido dos 
Trabalhadores (PT), visto que faz parte de sua vida. Além disso, fala dos seus sonhos,
especialmente a maternidade, a construção de uma família e o desenvolvimento profissional,
ingressar no mestrado. 

Figura 3: Imagem produzida durante a dinâmica “Estrada da Formação”, no dia 06/04/2011, na Sala 
do NEEd.
FONTE: Arquivos da Pesquisa.

Por último, ela destaca as dificuldades vividas atualmente: o tempo, em que tem muitas 
atividades e se encontra “sobrecarregada para conciliar muitas coisas”5, e também a competição,
principalmente para a seleção do mestrado. Essa relação conflituosa com a academia e participação 
na vida social e política de sua comunidade e nas diversas possibilidades de atuações na sociedade, 
pois ao falar sobre sua relação com a família, onde evidenciou as saudades, de abrir mão de tempo e 
espaço da família para conseguir chegar aos seus objetivos, acredita que precisa tomar decisões para 
conciliar a política e a ciência, onde tem muita dificuldade para conciliar as duas coisa e dentro da 
academia investir na carreira profissional. 

Portanto, devemos demonstrar que a nossa memória se constitui em um pensamento 
coletivo, na qual quem participa de nossas vidas, tem algo a contribuir com nossas lembranças. No 

5 Transcrição de parte da fala da discente do vídeo da dinâmica “Estrada da Formação”, do dia 06/04/2011.
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que concerne às imagens, é indispensável ressaltar que elas “permanecem disponíveis a outras 
pessoas, podendo ser reanalisadas” (FLICK, 2009, p. 220), logo podendo ser ressignificadas por 
outros sujeitos que as observam.

CONCLUSÃO

A pesquisa aqui apresentada foi primordial para o desenvolvimento de uma graduação 
de qualidade, propiciando aos sujeitos envolvidos, uma riquíssima discussão na temática, visto que
em nossa sociedade a utilização da fotografia e da filmagem digital são recursos cada vez mais 
utilizados no nosso cotidiano. Contudo, essas imagens ainda são pouco utilizadas na pesquisa 
educacional, precisando desta forma o investimento financeiro na aquisição de equipamentos mais 
potentes e versáteis, e exigindo uma melhor formação para lidar com o manejo, o arquivamento e a 
análise de imagens na pesquisa e na extensão, assim como a divulgação on line dessa produção.
Constatamos que, assim como forma de memoria, a imagem pode ser utilizada ainda para a 
ressignificação de suas ações e formação, seja pessoal ou profissional. 

Vale ressaltar, que o uso de imagens, tem a possibilidade de serem manipuladas, e 
também tem suas implicações morais, como frisa Martelli (2012, p. 22) “O uso da imagem é 
regulamentado por lei, e deve ser observado. Toda imagem utilizada para publicações ou 
exposições necessita de prévia autorização”, devendo ser trabalhados os princípios éticos com a 
sociedade e os pesquisadores que utilizam esses materiais e esta metodologia, relativo ao espaço do 
outro e sua privacidade.

Segundo Martelli (2012, p. 20) “A fotografia é um documento histórico, que expressa 
momentos vividos por sujeitos sociais. Podemos fazer uma reconstituição histórica de uma 
determinada realidade, baseada em séries fotográficas e em um contexto histórico.” Portanto, é
preciso ampliar os seus espaços de divulgação, e a oportunidade desta metodologia ser trabalhada
na escola, por alunos e professores.
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AS DISCIPLINAS VOLTADAS PARA AS METODOLOGIAS DE 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: CONDIÇÕES DE OFERTA NA 

UERN, USP E UFMA 

Luzia Dias Araújo1; Maria Lúcia Pessoa Sampaio2; Miria Helen Ferreira de Sousa3

RESUMO: O presente projeto PIBIC (2011/2012) tem a mesma nomenclatura de um projeto de maior 
abrangência denominado “Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD): Disciplinas da Licenciatura 
voltadas para o ensino de Língua Portuguesa” (SOUZA, 2008-2012). Em sua segunda fase (2011/2012), 
propõe-se concluir as discussões no campo da Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP), cujas
constatações advêm de investigações desenvolvidas nas três IES envolvidas, a saber: Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) – IES Proponente, Universidade de São Paulo (USP) – IES Associada I e a Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – IES Associada II. Aborda o estado da arte dos estudos por parte 
dos pesquisadores das IES quanto à constituição ou não da Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 
(MELP) como disciplina, bem como investiga a existência de um objeto que caracterize a MELP e também 
analisa a formação do professor de Língua Portuguesa no tocante aos conhecimentos mobilizados acerca das
MELPs. Para realizar as análises, realizou-se coleta de dados nas IES como Programas de Cursos, Matrizes 
Curriculares, Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia e Letras. As constatações da pesquisa apontam 
para a oferta das disciplinas de MELP nas três IES, sendo que, ocorre uma variação de nomenclatura, período 
de oferta de IES para IES.

PALAVRAS – CHAVE: Ensino-aprendizagem; Formação de professor; MELP.

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, relatam-se os resultados alcançados na segunda etapa do PIBIC -
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ARAÚJO, SAMPAIO e SOUSA, 
2011), enquanto parte constitutiva do “Projeto de Cooperação acadêmica (PROCAD):
Disciplinas de licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa”, em 
desenvolvimento nas seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e
Universidade de São Paulo (USP). O PROCAD tem como objetivo fortalecer os Programas
de Pós-Graduações de diferentes IES brasileiras, cujas ações desenvolvidas visam a 
consolidar, nesse caso, o mestrado em Letras da UERN e o mestrado em Educação da 
UFMA, em parceria com o Programa da Faculdade de Educação da USP, na condição de 
instituição melhor conceituada e consolidada. Esta pesquisa se vinculou ao PROCAD, por 
meio de financiamento advindo da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior), e ao CNPq, via Programa PIBIC. 

Dividida em duas etapas, ressalta-se aqui a segunda fase da pesquisa desenvolvida 
pelo PIBIC, trazendo aproximações quanto à presença da MELP como disciplina, investiga 
o estado da arte traçado pelos pesquisadores do PROCAD, bem como a inserção da MELP 
nas IES: UFMA e USP, haja vista em pesquisa do anterior do PIBIC (ARAÚJO e 
SAMPAIO, 2011), investigou-se a inserção da MELP na UERN nas IES públicas e privadas
do Estado do Rio Grande do Norte, a saber: UERN, UFRN e UnP, em que se construiu uma 
tabela com amostragem da presença da MELP nessas IES (ARAÚJO e SAMPAIO, 
2010/2011).

Nessa segunda etapa do PIBIC, discute-se a inserção da MELP nas seguintes IES: 
UERN, UFMA e USP, ocasião em que se trabalhará de forma direta com as produções dos 
                                               
1 Discente do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação, CAMEAM/UERN. Email: luziadiaslulu23@hotmail.com
2 Docente do Curso de Pedagogia e do PPGL/CAMEAM/ UERN. Email: malupsampaio@hotmail.com  
3 Especialista em Educação e docente do Departamento de Educação CAMEAM/UERN. E-mail: miriahelen@hotmail.com.
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pesquisadores, as quais se materializam em diversos artigos publicados em Colóquios de 
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (CMELP) de nível nacional, produzidos pelos 
pesquisadores do PROCAD, além de três livros organizados pelos coordenadores de cada IES, 
que propõe tornar mais acessíveis os produtos do projeto, as análises feitas com os materiais 
coletados e que ganharam forma de discussões em artigos científicos.

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização da pesquisa, inicialmente foi feito um levantamento da inserção das 
disciplinas consideradas “disciplinas de MELP” em todas as Instituições de Ensino Superior 
do Estado, o que se configura como um primeiro contato entre pesquisador e objeto
pesquisado. Após esse levantamento, foi feita uma triagem para dar um melhor visibilidade 
aos dados que iam sendo coletados e posteriormente esmiuçados. Optou-se por trabalhar 
com três IES do Estado (UERN, UFRN e UnP); a escolha das IES se deu pela existência de 
outras pesquisas nas referidas instituições (SAMPAIO, 2009 e 2010), onde se propunha 
investigar a formação leitora do professor de MELP.

Em seguida, foi realizada visitas às instituições para coleta de dados, bem como 
consultas online aos web sites das Instituições relacionadas. Com os dados coletados, foi 
construído um banco de dados que está disponível no GEPPE (Grupo de Estudos Pesquisa 
do Processo Ensino-Aprendizagem). O banco de dados contém os materiais coletados de 
todas as três IES, tais sejam: Programa Geral de Componente Curricular (PGCC), Matrizes 
Curriculares, Transcrições de entrevistas, Projetos dos Cursos, atas de reunião dos 
pesquisadores do PROCAD e, os trabalhos produzidos a partir da análise desses materiais: 
artigos publicados, relatórios das pesquisas PIBIC.

Especificamente trabalhando na segunda etapa da pesquisa no âmbito da Iniciação 
Científica, foi elaborado um plano de trabalho a ser cumprido pela orientando e orientadora, 
do qual se pontua: 

Estudos teóricos com pesquisadores do PROCAD
Atividades realizadas envolvendo os pesquisadores do PROCAD local (UERN, 

CAMEAM) e quando possível, envolvendo os pesquisadores das três IES, em que se 
discutiu o andamento das investigações e as produções a partir da mesma.

Construção do marco teórico-práticos para elaboração do projeto de monografia do 
Curso de Pedagogia
A pesquisa PIBIC se constituiu como o embrião para a pesquisa de cunho 

monográfico desenvolvida pela orientanda, haja vista o desenvolvimento da pesquisa PIBIC 
se desenvolveu concomitantemente ao período de elaboração do projeto de monografia e
culminando na escrita da monografia intitulada: “O PERFIL DE PROFESSORES DE 
METOTODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA (MELPs): ANÁLISE 
DA FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL”, a qual foi apresentada publicamente e 
aprovada pela banca avaliadora.

Análise de dados até então coletados em IES de Cursos de Letras e de Pedagogia;
A pesquisa dispõe de um rico banco de dados, a partir do qual, foi possível debruçar 

olhares, de modo atento e crítico acerca dos dados coletados, sendo eles: PGCC’s, Projetos 
Pedagógicos dos Cursos, entrevistas transcritas, artigos produzidos, relatórios de pesquisas, 
para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida.

Possibilidade e realização de estágio sandwiche na USP se autorizada pelo 
PROCAD
Como contrapartida prevista no projeto PROCAD por parte da IES de origem, este 

item não pode ser alcançado, por falta de financiamento da UERN para custeio de pesquisa 
em outra IES, o que vem evidenciar a carência gritante de investimento na formação do 
profissional docente, fato que foi pincelado no trabalho monográfico.
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Correlação de dados mediante construção de um quadro panorâmico das diversas 
inserções das MELPs;
Em pesquisa PIBIC anterior (SAMPAIO e ARAÚJO, 2010/2011,) foi evidenciado a 

inserção da MELP em três IES do Estado do Rio Grande do Norte, as quais foram foco tanto 
para desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica, quanto para desenvolvimento de
monografia, se constituindo como campo de pesquisa. Nesta segunda fase da pesquisa de 
iniciação científica foi traçado outro quadro panorâmico que frisasse a inserção da MELP 
nas instituições UFMA e USP, o qual se apresenta mais adiante.

Leituras referentes ao objeto de pesquisa do projeto
As leituras referentes ao projeto foram realizadas no decorrer da realização da 

pesquisa, em sua maioria como aquelas advindas do próprio projeto, o que se constituem 
como os produtos do projeto, estando algumas publicadas nos dois livros organizados pelo 
projeto PROCAD.

Busca de subsídios científicos que provoquem reflexões sobre o trabalho 
desenvolvido em aulas de Língua Portuguesa

             Este ponto interliga-se com o anterior, na medida em que foram realizadas as 
leituras das produções dos próprios pesquisadores, quanto de autores diversificados que 
tinham relação com o objeto de pesquisa (FOUCAULT, 1971; MINAYO, 2008; SAMPAIO, 
2009; IMBERNÓN, 2000; TARDIF, 2011 e SCHÖN, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento da pesquisa se deu através de análises de PGCC’s, Projeto 
Pedagógico e das grades curriculares do Curso de Letras da USP, UFMA e UERN, em que 
se pode analisar a presença da MELP nos cursos, verificando, entre outras coisas, o período 
em que são ofertadas. Ficou evidenciado que há nomenclaturas que se diferenciam de IES 
para IES, bem como a concepção de formação de professor trabalhada nas Instituições. Para 
tanto, construiu-se dois gráficos que apresentam a presença da MELP no Curso de Letras da 
UFMA e USP, onde podemos fazer uma leitura acerca de como essas IES trabalham a 
MELP e em especial o trato que é dado à formação do professor de Língua Portuguesa.

Para fazer um paralelo entre as três IES, construiu-se mais dois gráficos com a 
inserção da MELP nos Cursos de Pedagogia e Letras, analisando sua oferta por Campi, 
possibilitando-se pontuar a análise dos Campi que ofertam as disciplinas de MELP na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

As análises propõem investigar os aspectos que competem à formação do professor 
de Língua Portuguesa e a formação que este tem nos Cursos de licenciatura por meio das 
disciplinas específicas de MELP, não se desconsiderando à formação contínua e pessoal que 
cada profissional tem, haja vista, não se construir um profissional, sem que antes, se 
construa o pessoal desse sujeito: “[...] é impossível separar o eu profissional do eu pessoal
[...]” (MONTEIRO, 1997, p.7).  

Analisando-se a USP

Observando-se a grade curricular do Curso de Letras da USP, vê-se uma diferença de 
nomenclatura quanto às disciplinas de MELP ofertadas por outras Instituições.
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Gráfico 1:

Fonte: Matriz Curricular da USP.

O gráfico acima apresenta uma amostragem da aparição da MELP no Curso de 
Letras da Universidade de São Paulo, enfatizando o período em que são ofertadas, dos pode-
se destacar, no quesito oferta, o 4º período por contemplar/ofertar quatro disciplinas de 
MELP, seguido do 5º, 7º e 8º períodos que ofertam três disciplinas de MELP.

No que tange à formação profissional é de se considerar excelente no sentido da 
especificidade de se ter profissionais concursados para tais disciplinas, haja vista que a 
referida IES oferta disciplinas específicas de MELP, as quais são aperfeiçoadas com as 
outras disciplinas de caráter mais teórico.

O caso da UFMA
Esta IES vem se destacar dentre as outras duas mencionadas, por apresentar maior 

quantidade no quesito oferta de disciplina em relação às demais. A UFMA, apresenta 
disciplinas de nomenclaturas bem específicas que vêm contemplar a realidade sociocultural 
do Estado do Maranhão.

Gráfico 2:

              Fonte: Matriz Curricular da UFMA.

0 1 2 3 4

1º Período

3º Período

5º Período

7º Período

Número de oferta

INSERÇÃO DA MELP NO CURSO DE LETRAS DA USP – AMOSTRA DE 
QUANTIDADE

0

10

Períodos de oferta

INSERÇÃO DA MELP NO CURSO DE 
LETRAS DA UFMA – AMOSTRA DE 

QUANTIDADE
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Analisando-se o gráfico correspondente à análise da UFMA, pode-se constatar a presença 
das disciplinas de MELP em todos os períodos do Curso de Letras, embora não haja 
profissionais concursados para um Departamento de Ensino específico como ocorrido no 
caso da USP.

O RN e a UERN em tela

Apresenta-se a análise da inserção das disciplinas de MELP nos Cursos de Pedagogia e 
Letras, destacando-se os Campi da referida instituição, construiu-se um gráfico que vem pôr 
em destaque, além da UERN, outras IES do RN como a UFRN e a UnP: 

Fonte: Matrizes Curriculares, PGCC’s da UERN.

De acordo com o gráfico apresentado a UERN se destaca em relação à inserção da 
MELP se comparada com outras IES do Estado. Vale ressaltar que é a UERN é um das 
instituições que mais atua na formação de profissionais na área de Letras e no âmbito do Estado.

CONCLUSÃO 

A pesquisa chega a sua etapa conclusiva, em que se apresentam alguns resultados 
correspondentes às investigações propostas anteriormente. Nesta segunda e última etapa da 
pesquisa de caráter qualitativo e investigativo, tem-se algumas constatações quanto ao seu 
objetivo principal: investigar a formação do profissional de Língua Portuguesa, ressaltando a 
importância das disciplinas que compõem a grade curricular do seu curso, dando ênfase às 
disciplinas de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, as MELP.

Com a investigação nas três Instituições do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
UFRN e UnP, conclui-se que existe uma oferta acentuada das MELP nos cursos tanto de 
Letras, quanto de Pedagogia. Constata-se, também, a diversidade de nomenclaturas 
existentes para caracterizar essas disciplinas. Aponta-se a relevância da formação do 
profissional docente voltada tanto aos aspectos práticos, quanto teóricos, haja vista as 
disciplinas de Metodologia a serem desenvolvidas concomitantemente às teóricas, ou seja, é 
sumariamente importante o desenvolvimento de ambas em parceria, a exemplo disso, temos 
os Estágios Supervisionados.
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CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES
DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Maria Rosilene da Silva Brito1; Maria Antônia Teixeira da Costa2

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

PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica

INTRODUÇÃO

A importância desta pesquisa que se apresenta, gira em torno do conhecimento em 
relação à prática pedagógica dos professores da Faculdade de Educação da UERN. Alguns 
questionamentos pareceram pertinentes para avaliarmos em que patamar encontram-se essas 
práticas, elas mudaram com a implementação do currículo em 2007? Ou elas continuam as 
mesmas?

Também situamos a importância da pesquisa como forma dos professores estarem 
refletindo sobre suas práticas. Como forma de sistematização, trabalhamos os objetivos 
direcionados a caracterização da prática pedagógica de 09 (nove) professores que atuam no Curso 
de Pedagogia da UERN, no que se refere ao ser professor, à concepção de aluno, de ensino, 
aprendizagem, avaliação, bem como a analise das diferentes dimensões metodológicas (atualização 
de novas ideias educacionais; a perspectiva dialógica na relação professor e aluno; ação reflexiva de 
sua prática pedagógica) do desenvolvimento profissional dos professores nas suas narrativas sobre a 
prática pedagógica. A metodologia empregada foi de cunho qualitativo, com abordagem 
autobiográfica. Quanto aos objetivos a nossa pesquisa se caracterizou como exploratória e 
descritiva. Quanto aos procedimentos e métodos utilizados: bibliográfica, estudo de caso. 
Decorrente todo o procedimento da pesquisa, podemos, enfim, afirmar que na maioria das práticas 
dos professores entrevistados não houve mudança concreta em sua atuação, e sim uma adequação 

1 Discente do curso de Pedagogia, Campus Central, UERN. E-mail:rosileneuern@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: prof.maria.antonia@hotmail.com
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ou evolução do já existente. Com isso, chegamos à conclusão de que o trabalho acarretou muitos 
benefícios aos professores, no momento em que puderam refletir sobre suas técnicas e contribuir 
para trabalhos posteriores em relação à reformulação do PCC do curso de Pedagogia, que já cogita 
uma nova reformulação.

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi uma pesquisa qualitativa com abordagem autobiográfica. Quanto aos 
objetivos a nossa pesquisa se caracterizou como exploratória e descritiva. Quanto aos 
procedimentos e métodos utilizados: bibliográfica, estudo de caso. Realizamos uma pesquisa 
bibliográfica em autores, tais como Saviani (2007) citados nas referências do projeto, e que 
analisam a prática pedagógica de professores universitários com fichamentos de leitura e elaboração 
de quadros elucidativos sobre as teorias pedagógicas. 

Processo de reflexão contínua sobre a ação/abordagem biográfica –. A partir de suas 
narrativas orais e escritas, analisado o desenvolvimento profissional destes professores com o foco 
para o pedagógico. Nesse processo de reflexão, nos apoiamos na abordagem biográfica na 
perspectiva de Nóvoa (1988), a qual reforça o princípio que é sempre a própria pessoa que se forma 
e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida. A História de 
Vida reconstrói aspectos individuais, singulares de cada sujeito, mas, ao mesmo tempo, ativa uma 
memória coletiva. A auto formação que as histórias de vida possibilitam que poderá fazer emergir 
saberes subjetivos e não formalizados através de sua socialização. Aplicamos um roteiro de 
entrevista para caracterizarmos as práticas pedagógicas das professoras e identificarmos as 
tendências pedagógicas nas práticas pedagógicas dos professores que culminará nas narrativas de 
história de vida de professores. Trabalhamos com a entrevista semi – estruturada, uma vez que esse 
tipo de entrevista permite ao entrevistado uma maior maleabilidade na hora de responder as 
questões

Elaboremos um roteiro geral eixos que irão desembocar nos aspectos do 
desenvolvimento profissional do professor: aspectos de experiência de vida, formativos, da carreira 
e a atuação em sala de aula. Contaremos, nesse momento, com o aporte teórico proposto por Alberti 
(1990), cuja obra apresenta a fundamentação teórica da história oral e as valiosas experiências de 
pesquisas nessa área, em especial sobre a elaboração de roteiro de entrevista e sua aplicação. As 
reflexões foram ancorados a partir da análise de discurso na perspectiva de Orlandi (2002), 
buscando assim os significados de suas linguagens e à luz das tendências pedagógicas, visando a 
obter subsídios para a formação inicial reflexiva dos formandos em Pedagogia e consequentemente 
das demais licenciaturas.

RESULTADO E DISCUSSÃO

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

QUADRO 1 –Ideias pedagógicas presentes nas narrativas de professores da Faculdade de Educação

PROFESSORES ENSINAR E APRENDER PARA 96 A 2006.
PROFESSOR A O professor tem que assumir e chamar a 

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

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

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

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

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

Perguntamos novamente aos professores entrevistados da Faculdade de Educação 
como era a sua metodologia de ensino nos anos de 1996 a 2006, e algumas das respostas obtidas 
foram:

QUADRO 2 – Metodologia dos professores da Faculdade de Educação
PROFESSORES COMO ERA A SUA METODOLOGIA 

DE ENSINO NOS ANOS DE 96 A 2006?
PROFESSOR A Eu leio texto por texto faço o 

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

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

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

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

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

Diagnosticado os resultados obtidos, podemos, enfim, a partir das narrativas abaixo 
consideradas, perceber se houve mudança ou não, na metodologia dos professores em questão, 
vejamos:

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

A IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO 
EM 2007?

PROFESSOR A De 96 pra agora eu só 
aprofundei, o que eu fiz foi buscar outros 
espaços, então eu só fiz ampliar esse 
mapeamento, essa cartografia dos lugares de 
aprendizagem. Ai eu chamo autores que 
venha me dar essa possibilidade também 
desse dialogo entre teoria e prática.

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

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

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

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

CONCLUSÃO

Ao término desta pesquisa foi possível visualizar a relevância do aprofundamento 
desta temática para melhor desempenho dos envolvidos cotidianamente com este conjunto de lemas 
vividos e socializados na Faculdade de Educação da UERN. Historiar a prática pedagógica destes 
professores constituiu em um excelente exercício, pois foi possível propiciar aos envolvidos uma 
melhor compreensão de como o curso de Pedagogia se encontra, no quesito: prática pedagógica, 
metodologia e atuação profissional. Também foi possível identificar as limitações que o curso 
apresenta em relação ao cumprimento do que está proposto no PCC do curso. Portanto, o trabalho 
pode contribuir com a elaboração de uma futura reformulação do curso já cogitada na Faculdade de 
Educação.
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, SABERES E HISTÓRIAS DE VIDA DE 
PROFESSORAS NA CIDADE DE NATAL E NO INTERIOR DO RIO G. DO NORTE: 

REPERCUSSÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA.

Kalline Ladyanne Silva de Farias; Daniel Bezerra de Brito

Resumo: O presente estudo é a 2ª fase de um projeto PIBIC/UERN/CNPq1 e teve o objetivo de 
discutir como 20 professoras da Educação Infantil de Santa Cruz-RN e cidades circo-vizinhas2

constroem suas identidades docentes, desenvolvem seus saberes e relatam suas histórias de vida 
considerando as repercussões na prática pedagógica. As pesquisas nessa área destacam a preocupação 
em compreender a trajetória na história de vida pessoal e profissional bem como conhecer as 
articulações entre relatos manuscritos, saberes e as implicações na prática pedagógica. Utilizou-se o 
método quantitativo para identificar o perfil pessoal e profissional docente e o qualitativo-
interpretativo para a análise do conteúdo dos relatos sobre cinco tópicos: 1) representação pessoal; 2) 
vida familiar e escolar; 3) escolha da profissão, 4) formação docente e, 5) prática pedagógica. Os 
resultados revelaram que a trajetória da história de vida, o modo de construção da identidade e dos 
saberes têm repercussões no estilo de ensinar e, portanto, na prática pedagógica dessas educadoras.
Destacamos os saberes da experiência como relevante na articulação das dimensões pessoais e
profissionais e os relatos como fonte de reflexão e discussão buscando compreender, reconstruir e 
atualizar práticas pedagógicas no espaço de formação inicial e continuada.

PALAVRAS-CHAVE: histórias de vida; relatos autobiográficos; saberes docentes.

INTRODUÇÃO 

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

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

Um dos aspectos reveladores do nosso estudo é saber como os educadores se apropriam dos 
saberes da experiência, quais serão suas concepções sobre si mesmo, motivações e percepções 
positivas e negativas que as associam a escolha da profissão, a formação e as possíveis repercussões
na prática pedagógica. Outro aspecto revelador é a possibilidade de identificar e compreender como a 

 Discente do Curso de Ciências da Religião. 
 Professor Doutor Phd. em Psicopedagogia do Departamento de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN.
1 A 1ª fase foi realizada com 20 educadores da rede municipal de Natal e teve início em 2010.
2 Cidades de Japi, Campo Redondo, Tangará e distritos rurais tendo como cidade polo Santa Cruz no interior do Estado. Por motivos 
normativos de publicação que limitam 8 páginas para este artigo, não apresentaremos todos os resultados da 1ª fase.
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construção da formação pessoal das educadoras participantes repercute na escolha da profissão, na 
formação e atuação delas na prática pedagógica. O nível de qualidade das concepções, motivações e 
percepções nos relatos autobiográficos serão indicadores relevantes para as possíveis inovações de 
estratégias de ações na formação inicial e continuada.

Dessa forma, o presente estudo justifica-se, pela sua originalidade em investigar o presente 
tema no estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, em Natal em 2010 e em seguida em Santa 
Cruz e cidades circo-vizinhas em 2011. Objetiva-se comparar contextos diferentes em cidades do 
interior, sendo fundamental para identificar perfis pessoais e profissionais diferentes e relatos 
significativos na história de vida susceptíveis de apresentar traços culturais e repercussões 
diferenciadas entre cidade do campo e do litoral do estado3. O objetivo do presente estudo é analisar 
a relação entre história de vida escolar e familiar, a escolha da profissão, a formação e as 
repercussões na prática pedagógica em 20 educadoras de escolas municipais em Santa Cruz e cidades 
circo-vizinhas. Consideramos também significativo discutir a maneira segundo a qual elas constroem 
suas identidades e desenvolvem principalmente os saberes da experiência, concebidos como núcleo 
vital do saber docente.

MÉTODOS

O direcionamento metodológico contemplou o método quantitativo considerando a análise do 
perfil pessoal e profissional das educadoras e o método qualitativo com análise interpretativa de 
acordo com as propostas de (FREITAS, 2002 & LOPES, 1994). Assim sendo, foram coletados e
analisados os relatos pessoais e profissionais das participantes. Dessa forma, o presente estudo 
analisa a trajetória pessoal e profissional construída a partir de cinco etapas que se articulam: 1) 
representação pessoal; 2) vida familiar e escolar; 3) escolha da profissão, 4) formação docente; e 5) 
atuação docente.

1ª Etapa: representação pessoal: as educadoras responderam ao questionamento sobre percepção 
pessoal e profissional de si mesmo objetivando conhecer como se representam, se definem, se veem, 
e desejam ser vistas dentro de um contexto social. A identidade docente pode ser entendida como 
uma resposta à pergunta “quem sou eu?”. Ela não é uma identidade estável, inerente, ou fixa 
(BEIJAARD, MEIJER, & VERLOOP, 2004).
2ª Etapa: vida familiar e escolar: nessa etapa as educadoras foram convidadas a identificar as 
lembranças da infância e adolescência no convívio e nas relações escolar e familiar. Segundo Marin 
(2003), “o saber ensinar”, à medida que pressupõe a existência de conhecimento de vida, saberes 
personalizados e competências ligadas às personalidades de seus autores (saber-fazer-pessoal), tem 
suas origens na historia de vida familiar e escolar dos professores.
3ª Etapa: escolha da profissão : as educadoras foram questionadas sobre os motivos da escolha da 
profissão e as lembranças que antecederam essa escolha. Tardif, (2000) destaca a importância da 
historia de vida dos professores e da escolha da carreira docente.
4ª Etapa: formação docente: As lembranças da formação do magistério ou ensino médio ou da 
graduação em pedagogia são ações formativas solicitadas às educadoras . Segundo Marin (2003), o 
processo de formação docente começa já na primeira infância, nas interações afetivas que se 
estabelecem espontaneamente com a família e com o grupo de amigos, nas brincadeiras com os 
coleguinhas e nas diversas situações cotidianas.
5ª Etapa: atuação docente: foram relatados pelas educadoras no memorial os seguintes aspectos: 
relatos sobre a prática pedagógica com as crianças, a concepção de ensinar, a concepção de aprender, 
procedimentos pedagógicos utilizados em relação às crianças e nível de satisfação sobre a atuação na 
pratica pedagógica. (Tardif, M. & Raymond, 2000) afirmam que o estilo de ensinar na atuação 
docente tem suas origens na historia de vida dos professores.

3 A escolha dessas cidades foi motivada pelos locais de trabalho na cidade do Natal onde desenvolvi a presente pesquisa com auxílio 
de um bolsista articulado a um grupo de estudo. Na cidade de Santa Cruz e cidades circo-vizinhas onde tive a colaboração de alunos 
cursando a disciplina de Metodologia do trabalho Científico possibilitando a continuidade e a conclusão do presente estudo.
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Os relatos autobiográficos escritos foi escolha da presente pesquisa considerando que eles 
apresentam traços mais precisos e fidedignos que permitem uma maior compreensão das 
representações da realidade como objeto de análises. Segundo (Ferrer 1996, citada por Cunha, 1997) 
a narração do conhecimento outorga compreensão da realidade (...) pois o escrito explica a vida. A
autora justifica destacando que (...) “as narrativas são mais disciplinadoras do discurso e porque, 
muitas vezes, a linguagem escrita libera, com maior força que a oral, a compreensão nas 
determinações e limites” (p.16).

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para a análise dos resultados são considerados dois momentos. Inicialmente será analisado o

perfil pessoal e profissional dos vinte educadores municipais das Cidades de Santa Cruz, Campo 
Redondo e Currais Novos. Em seguida, são analisados os recortes mais significativos das educadoras, 
resgatando saberes e articulando dimensões pessoais e profissionais e suas implicações na prática 
pedagógica.

Análise do perfil pessoal e profissional das professoras da Educação Infantil

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

QUADRO 1 Perfil pessoal e profissional das vinte educadoras Municipais de Santa Cruz.

SUJEITOS SEXO IDADE
(anos)

NÍVEL DE
FORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
NIVEL DO EVENTO

TEMPO DE
PROFISSÃO 
(anos)

01 Feminino 35 Magistério - Mais de 10 
02 Feminino 28 Magistério Local 01
03 Masculino 29 Graduado - 05

04 Feminino 30 Magistério - 05
05 Feminino 28 Graduanda - 03

06 Feminino 24 Magistério - 03
07 Feminino 22 Magistério - 01
08 Feminino 32 Graduada - 01
09 Feminino 32 Magistério - 05
10 Feminino 25 Graduada - 01
11 Masculino 42 Graduado - Mais de 10
12 Feminino 34 Magistério Local 05
13 Feminino 26 Magistério Local 03
14 Feminino 62 Magistério - Mais de 20
15 Feminino 44 Graduada - Mais de 10
16 Feminino 42 Magistério - Mais de 10
17 Feminino 54 Magistério Local Mais de 20
18 Feminino 31 Magistério - 01
19 Feminino 36 Graduada - Mais de 10
20 Feminino 41 Graduando - Mais de 10

No quadro 1 os resultados revelam que a idade média dos educadores é de 35 anos com tempo 
médio de experiência profissional de 7 anos sendo as mulheres a maioria dos participantes com 
apenas 5% de homens. Entretanto, a presença masculina nesta área de ensino coincide com os 
indicadores atuais segundo os quais os homens vêm ocupando progressivamente um maior espaço na 
Educação Infantil brasileira. Com relação ao nível de formação observa-se que 7% alcançaram a 
graduação em pedagogia. Dentre aquelas que alcançaram o magistério, apenas duas estão cursando a 
graduação. Mesmo com as exigências da Lei decenal de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 e
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com os recentes programas governamentais que facilitam o acesso aos cursos de graduação,
verificou-se um baixo índice de educadoras cursando a graduação. Considera-também pouco 
significativo o número de educadores participantes de eventos científicos correspondendo apenas 
12% que frequentaram eventos científicos locais. Nenhuma das educadoras participou de eventos 
regionais ou nacionais. 

Esses resultados revelam a necessidade de investimentos em eventos científicos para suscitar 
a reflexão sobre práticas pedagógicas que promovam, através de cursos, a qualificação de educadores 
na formação inicial e continuada (GOMES DA SILVA & BRITO, 2011)4. Considera-se ainda, a
necessidade de ampliar a produção do conhecimento não somente profissional, mas também, pessoal 
como conhecimento de si, autoestima que possibilitem impulsionar a reconstrução das dimensões 
pessoais e profissionais. 

Análise dos relatos das professoras da Educação Infantil 

Na análise dos relatos é importante mostrar recortes das relações que as educadoras 
estabelecem sobre suas histórias de vida nas etapas repertoriadas acima bem como estabelecendo 
pontos comuns de significações sociais ao longo de suas narrativas que contribuam, através da 
reflexão, para a formação e prática docente.

Na análise dos relatos a seguir é privilegiada a mobilização de saberes a partir de experiências 
significativas das educadoras sobre a representação de si mesmas. Elas fazem a relação entre a 
dimensão do eu pessoal e profissional, passado e presente através da reflexão associada à prática 
pedagógica. Esses aspectos são considerados como fundamentais para a construção do conceito de 
identidade docente a partir do conceito de si.

Hoje acredito ser acima de tudo uma sonhadora. Sonho com o que já fiz de bom e com o que 
ainda posso fazer em minha vida e na vida dos meus alunos (E19)
Procuro sempre desempenhar minhas tarefas no trabalho ou na vida privada, com amor e 
dedicação, facilitando assim sua realização e eficiência. “Na vida, sempre procurei me 
relacionar o melhor possível com as pessoas e consegui conquistar muitas amizades que são 
importantes para o meu trabalho e para a minha vida pessoal” (E1).
Sou professora, gosto muito dessa profissão, tenho dez filhos e um neto, adoro minha família. 
Sou católica atuante na minha igreja, atualmente meio afastada, mas persevero com 
esperança. Sou morena, baixa, alegre,..(E16).

Segundo Josso (2007, p.423) o conceito de identidade docente faz referência às múltiplas 
dimensões do “Quem sou eu?” E serve para situar a si mesmo e aos outros pelo viés de um sistema 
de referências numa coletividade e em relação a suas próprias transformações (...). Para Oliveira e al. 
(2007, 553) a identidade docente “está articulada as referências de gênero, familiares, religiosas, 
raciais, de classe, que são carregadas de contradições, cujas marcas sócio históricas aparecem nos 
relatos orais ou escritos que as pessoas fazem de si”. 

Assim, relatar sobre si mesmo, remetem as educadoras a refletir sobre sua identidade docente 
a partir das ações pedagógicas do ser professora, de acordo com suas narrativas acima: “gosto de 
estar me atualizando, o que ainda posso fazer na vida dos meus alunos? minhas tarefas no trabalho, 
ser professora, gosto muito dessa profissão”. A partir de um questionamento sobre ações pedagógicas 
citadas pelas educadoras é possível pensar em transformações do ser pessoal e profissional.

4 Os resultados da 1ª fase da pesquisa com professores da rede municipal de Natal foram mais significativos em todos os itens 
analisados. Com relação ao nível de formação dos educadores de Natal, observou-se que 75% alcançaram a graduação em pedagogia, 
dentre estes uma educadora obteve a especialização. Dentre os 25% que alcançaram o magistério, quatro estão cursando a graduação e
32% frequentaram eventos científicos locais. Estes resultados confirmam os indicadores atuais segundo os quais as dificuldades sócio-
econômicas ainda são maiores para as educadoras de pequenas cidades do interior do estado em relação às educadoras das capitais e 
das grandes cidades.
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Nos relatos sobre vida escolar e familiar, as educadoras referem-se à infância, as dificuldades 
e superações vivenciadas. As experiências da infância na vida familiar e escolar foram interiorizadas 
e mobilizadas nos relatos como saberes da experiência. Segundo Silva (2007) na vida familiar, esses 
saberes são interiorizados a partir de competências, crenças e valores incutidos pela família que 
contribuem para a formação da personalidade da criança, suas relações com os outros, construindo e 
reconstruindo novos saberes. 

Então, enquanto, a idade não chegava mamãe nos ensinava em casa. Ela não entendia nada de 
pedagogia, mas nos alfabetizou (E11)
São momentos inesquecíveis, os atos de brincar com os meus irmãos e principalmente com a 
minha mãe. O momento em que aprendi a ler, e quando meu irmão mais velho me solicitava 
que fizesse um ditado (E12).
Num passado bem distante, em noites escuras, pois não tínhamos energia na cidade, à luz dos 
candeeiros minha mãe nos ensinava, eu e meus três irmãos a carta do ABC e ainda tinha 
tempo de ajudar a família na roça (E16). 
As histórias que mais me marcaram foram aquelas contadas por minha mãe na hora de 
dormir (E17).
Minhas lembranças da infância com relação à família, são as melhores possíveis, pois sempre 
tivemos uma relação de carinho, companheirismo e amizade (E20).

Com o advento da vida escolar a criança repertoria e transforma sistematicamente 
experiências interiorizadas na vida familiar. Exemplo: “a mãe professora e a professora mãe” que a 
principio, são importantes para compreender a genealogia dos saberes docentes desde a tenra 
infância. De acordo com Silva (2007), os saberes experienciais provenientes da vida familiar e 
escolar repercutem, posteriormente, na prática pedagógica do futuro docente:

Considerava meus professores como meus segundos pais, minha escola como a 
exteriorização da minha casa (E5).
Como eu já sabia ler e escrever, aprendi com mamãe antes de ingressar na escola (...) (E11).
Gostava de auxiliar a professora com a bolsa e os livros nas idas e vindas da escola (E16). 
Já as recordações que tinha da escola são as amizades, as brincadeiras e o modelo de ensino 
das professoras (E17).
Já sobre a escola, lembro de brincar no parquinho de cantigas de roda. Minha relação com os 
professores, quando criança era uma relação de submissão, no qual regras tinham de ser 
seguidas e eles eram o que mandavam e sabiam de tudo. Mas, tive dificuldades quando 
terminei o 2º grau, pois na época não tinha universidade nem transporte para o deslocamento 
para a cidade (E19).

Os saberes da experiência influenciam a escolha da profissão a partir de experiências 
provenientes do convívio familiar e escolar e que são repertoriadas pelas educadoras da seguinte 
forma: 

Escolhi essa profissão por influência da professora e da minha mãe que era professora (E2).
(...) Cuidava de meus irmãos mais novos, dessa maneira, tinha habilidade e acabei 
ingressando no magistério, e estou até hoje em sala de aula (E6).
Foi minha vida escolar que descobri minha vocação. Ser professora. E ela foi bem 
fundamentada e trabalhada pelas instituições, professores que tive (E7).
Espelhando-se sempre nos pontos positivos e também negativos dos professores que 
passaram em minha vida, nasceu o desejo de ser professora (E10).
Infelizmente foi um pedido da minha mãe (...) mas, quando recebi a proposta de lecionar 
descobrir o desejo dentro de mim (E12)
Por influência da família (E14).
Minha mãe era professora particular em casa, minhas três madrinhas também eram. Só sei 
que elas me inspiraram bastante para essa escolha (16).
Quando criança sempre brinquei de professora, e por minha mãe ser professora, acredito que 
influenciou bastante a escolha dessa profissão (E19).
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Nos relatos das educadoras acima é possível perceber, sobretudo, a influência das 
experiências da vida familiar e escolar na escolha da profissão. Os saberes da experiência brotam, 
assim, deste convívio relacional e são considerados como o núcleo vital dos saberes docentes.

Na formação docente, os saberes da experiência trazidos pelos docentes desde a infância vão 
sendo interiorizados. Não são ensinados nos cursos de formação, mas auxiliam na apropriação dos 
saberes formalizados, tais como: disciplinares, curriculares e profissionais como afirma Tardif &
al.(1991). Nos relatos das educadoras sobre a formação e prática pedagógica, os saberes da 
experiência repercutem de forma significativa: 

Dessa maneira, tinha habilidade e acabei ingressando no magistério, e estou até hoje em sala 
de aula (E6).
(...) No final do primeiro período do curso, fui contemplada com uma vaga de estágio em 
uma escola publica, da qual fui aluna quando criança. (...) Procuro pesquisar e assim 
melhorar minha prática, e passar para os meus alunos os pontos positivos que aprendi com os 
meus professores (E10).
Na formação, cada disciplina foi cursada com dedicação. Procuro trabalhar minha disciplina 
da forma mais agradável possível (...) procurando ouvi-lo com atenção repetir e às vezes 
mudar a forma de apresentação dos conteúdos para uma melhor apreensão dos mesmos (E1).
Decidi cursar Pedagogia para me apropriar melhor das ferramentas e pressupostos teóricos 
que fundamentassem a prática do ensino infantil (...). Ensino crianças porque também 
acredito como Paulo Freire, que “quem aprende ensina ao aprender e quem ensina quando 
ensinar aprende ao ensinar”, de forma que, enquanto coopero para formá-las, sou 
transformada por elas (E5).

As educadoras também fizeram referências às contribuições da formação para a prática 
pedagógica, a relação teoria-prática, a importância das experiências das crianças para o conteúdo em 
sala de aula, mobilização de saberes e valorização profissional; aspectos que são fundamentais para o 
exercício da profissão com eficiência. De acordo com Silva (2007), o “saber ensinar”, está associado 
aos conhecimentos de vida, saberes personalizados e competências ligadas às personalidades de seus 
atores “saber-fazer pessoal”, tendo suas origens na história de vida familiar e escolar dos professores.

Envolvi-me com o processo de aprendizagem pois elas (as crianças) nos acrescenta sempre 
suas vivencias, suas experiências diárias e são exatamente essas vivencias que direcionam em 
sua maioria as minhas praticas educacionais (E14).
(...) cada formação me deixou bastante aprendizado e conhecimento para a minha formação 
como professor, também desenvolver este aprendizado em sala de aula para os alunos. A 
gente observando elas (as crianças) e refletindo como profissionais podemos aprender e 
enriquecer o aprendizado de cada um. (E15)
(...) contribuiu para a minha profissão (...) uma vez que todo o curso tinha como estratégia a 
teoria e a prática vivenciada na sala de aula (E17).
Na graduação aprendi bastante sobre a importância da professora na vida das crianças e como 
o ensino é algo relevante na vida delas. Sempre trabalhei de forma interdisciplinar e 
contextualizada (...) por isso construo o conhecimento junto com eles (E19).

Os relatos das educadoras revelam ainda que as ações em sala de aula com os alunos não são 
provenientes apenas dos cursos de formação, mas também dos saberes da experiência trazidos por 
elas ao longo de suas trajetórias de vida.5 Lendo seus relatos é possível perceber um discurso sobre as 
várias etapas de sua vida pessoal e profissional. 

5 Foi possível identificar perfis pessoais, profissionais, relatos na história de vida e traços culturais diferenciados entre as educadoras 
da cidade e do campo. Houve uma relação positiva entre o nível formativo e os relatos, em termos de nível de qualidade, tanto para as 
educadoras do “campo” quanto da cidade de Natal. Assim, tanto no nível formativo quanto nos relatos sobre história de vida, as 
educadoras do campo, segundo seus relatos, foram marcadas por dificuldades sócio-econômicas mais representativas por ter que 
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CONCLUSÃO

Conhecer os relatos de educadoras da Educação Infantil constituiu um desafio para o 
pesquisador como também para elas na presente pesquisa, considerando que esse momento nos 
remeteu ao resgate de lembranças fomentadoras de emoções, de desafios e decisões raramente 
utilizadas ao longo da formação e da prática docente. Esses relatos das educadoras fazem parte de um 
passado em que elas resgataram como atoras as suas significações sociais e concepções de si e do 
contexto.

Refletir sobre si mesmas, lembranças da vida familiar e escolar, escolha da profissão, 
formação e atuação profissional significou conhecer a identidade atual das educadoras, construída ao 
longo de suas histórias de vida. Significou também contribuir para desvendar as experiências 
positivas e negativas que interferiram no enfrentamento ou não de seus desafios, medos, desejos, e 
que, construíram a relação das dimensões do eu pessoal e profissional delas. 

Segundo as educadoras, seus relatos sobre suas trajetórias pessoais e profissionais ajudaram a 
refletir sobre suas práticas pedagógicas. Sobretudo, oportunizaram apontar dificuldades e 
possibilidades susceptíveis de transformar suas ações a partir das descobertas de significados, sejam 
eles, positivos ou negativos, atribuídos às situações vivenciadas. Dessa forma, os relatos puderam 
reconstruir, através de uma provocação ou questionamento, a compreensão da imagem de si e da vida 
pessoal e profissional dessas educadoras. 

Constatou-se que o conceito de identidade docente de forma positiva, foi evidenciado pelos 
relatos das educadoras quando representavam a si mesmas. Dessa forma, elas estabeleceram a relação 
entre a dimensão do eu pessoal e profissional, buscando conhecimento e se atualizando para a 
eficiência na prática pedagógica. Representação de si, dimensões pessoais e profissionais, práticas 
pedagógicas e busca da eficiência docente são aspectos contemplados nos conceitos de Josso e
Oliveira sobre identidade docente.

Foi possível também, observar a importância dos saberes da experiência nos relatos das 
educadoras bem como suas repercussões na prática docente. Esses saberes foram pontes de ligação 
entre a vida familiar e escolar, a escolha da profissão, a formação e atuação na prática pedagógica das 
educadoras nas experiências positivas e negativas, nas análises individuais e coletivas da presente 
pesquisa. Enfim, os relatos provocaram um processo profundo de reflexão e de vivência pedagógica a 
partir de uma dimensão pessoal possibilitando repensar, atualizar e projetar ações pedagógicas, a 
partir de uma relação entre passado, presente e futuro. Entretanto, é relevante enfatizar que o limite 
de vinte educadoras é restrito em relação ao universo das regiões pesquisadas; mas, é significativo 
em relação aos avanços nas reflexões e discussões nessa área de estudo no nosso estado. 

AGRADECIMENTOS

A secretaria Municipal de Natal, Secretaria Municipal de Santa Cruz e distritos circo-vizinhos pela 
autorização na realização da pesquisa com os professores; e a estes, por aceitarem participar da 
pesquisa. À UERN- PIBIC e CNPq pelo apoio financeiro ao Bolsista.

trabalhar na agricultura familiar, cuidar de criança no domicilio por falta de creches, deixar de frequentar aulas por falta de transporte 
para deslocamento prejudicando assim suas ações formativas. Segundo Antunes (2010) esta condição ainda é um direito a ser 
conquistado no que diz respeito aos docentes que atuam nas escolas rurais porque há um evidente descompasso entre a formação dos 
professores que atuam nas escolas urbanas. Consideramos que as políticas públicas na formação inicial e continuada no campo e
distritos pesquisados ainda apresentam investimentos pouco significativos. De acordo com indicadores do INEP/MEC (2010) os 
docentes do campo necessitam de um número bem maior de ações formativas no sentido de envolvê-los cada vez mais nesse contexto, 
democratizando o acesso ao conhecimento.
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Gráfico1: PIB dos dez Municípios do Alto Oeste Potiguar/RN. Fonte: IBGE, Órgãos Estaduais de Estatística, 2010. 
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Tabela 1: IDH dos dez municípios do Alto Oeste Potiguar/RN 2008.  

  Fonte: IBGE 2008. 
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Espaços visitados Entrevistado/ disciplina.

Escola Estadual Professor Abel Freire 
Coelho

Professor (1) / Química.
Professor (2) / Língua Portuguesa.
Professor (3) /Matemática.
Gestor (1) / 1ª etapa.
Gesto (2) /3ª etapa.

Centro de Educação Integrada Professor 
Eliseu Viana

Professor (4) / Língua Portuguesa.
Professor (5) / Química.

Escola Estadual Jerônimo Rosado Professor (6) / Língua inglesa.
Professor (7) / História.
Gestor (3).

Escola Estadual Gilberto Rola Professor (8) / História.
Professor (9) / Geografia.
Gestora (4) / 1ª etapa.

12º DIRED Coordenadora Pedagógica das escolas de 
Ensino Médio (15).

1. CONHECIMENTOS E TEORIAS DAS REFORMAS 
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 Currículo sem Fronteiras
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Parâmetros 
Curriculares Nacionais

A ofensiva neoliberal, reestruturação produtiva e luta de classes

Revista Educação e Sociedade

10 anos de LDB

De novo ensino médio aos problemas de sempre:

Múltiplos saberes e 
educação
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Parâmetros 
Curriculares Nacionais

A ofensiva neoliberal, reestruturação produtiva e luta de classes

Revista Educação e Sociedade
10 anos de LDB

De novo ensino médio aos problemas de sempre:

Múltiplos saberes e 
educação
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EXPERIÊNCIAS FORMADORAS E PESQUISA: TRAÇOS E ESCRITOS NOS 
DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS DO NEED

Jéssica Luana Fernandes1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2.

RESUMO: Este artigo é resultado de uma análise das narrativas de vida e desenhos da dinâmica 
“Estrada da Formação” feitas na Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de 
Estudos em Educação (NEEd)” do DE/CAMEAM/UERN, buscamos refletir sobre os seguintes 
aspectos: a) a formação do grupo em pesquisa; b)os temas e interesses dos membros; c) instituições 
e pessoas que contribuíram para essa formação. Esta é uma investigação de caráter bibliográfico e 
documental. Na pesquisa bibliográfica sobre pesquisa, formação e abordagem biográfica, nas 
discussões do campo da memória e da história de vida em formação, tivemos como apoio teórico os 
estudos de Brandão (2003), Brandão (2008), Delory-Momberger (2008), Josso (2004), Moreira
(1984) e Pineau (2006). Para a realização deste trabalho tomamos como referência as narrativas e 
desenhos pertencentes aos membros dos subgrupos “Os Girassóis”, “Vida Escolar”, “Viagem 
Mitológica” e “Grupo dos Jardins” dos grupos matutino e vespertino da atividade “Diálogos 
Autobiográficos”. Percebemos que ao lembrar e narrar suas histórias por meio das narrativas de 
vida e dos desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”, os sujeitos evocaram suas trajetórias e 
experiências de vida, que consideram formativas, e também deixam aflorar sua identidade, tomando 
conhecimento de si próprio, eles rememoram seu passado, refletem sobre seu presente e projetam 
seu futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Experiências Formadoras; Narrativas de vida; Pesquisa.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho representa a continuidade e ampliação das ações realizadas em um 
plano de trabalho do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Cota 
2010/2011. Para o plano atual procuramos articular pesquisa, formação e autobiografia, a partir da
análise das narrativas de vida e desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”, realizada com 
participantes da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em 
Educação (NEEd)” do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa 
de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
Buscamos dar ênfase aos seguintes aspectos: a) a formação do grupo em pesquisa; b) os temas e 
interesses dos membros; c) instituições e pessoas que contribuíram para essa formação. Para a 
realização desta análise, selecionamos algumas as narrativas e desenhos dos grupos “Os Girassóis”, 
“Vida Escolar”, “Viagem Mitológica” e “Grupo dos Jardins”, dos grupos matutino e vespertino da 
atividade “Diálogos Autobiográficos”.

Os grupos de estudos/trabalho do NEEd desenvolvidos na pesquisa visam à socialização 
das narrativas (escritas e orais) e também o aprofundamento teórico sobre pesquisa, formação e 
abordagem biográfica, e têm como foco compreender o percurso de formação de seus membros 
participantes, buscando identificar experiências formadoras e significativas. Nos encontros e ações 
da pesquisa os participantes do projeto procuram construir e reconstruir suas narrativas de vida,
socializando e interagindo com os demais participantes. A atividade “Diálogos Autobiográficos”,

1 Discente do 7º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, e, desde agosto de 2012, bolsista do PIBIC-CNPq. E-mail: jes.bessa@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com. (Orientadora).

Anais do VIII SIC 462

ISBN 978-85-7621-051-1



no período estudado era dividida em dois grupos de estudos, o grupo “matutino” e o “vespertino”.
Também faz parte desta atividade o grupo “Diálogos virtuais”, que permite aos seus participantes a 
troca de narrativas entre membros de um grupo, e também possibilita a inclusão dos membros do 
NEEd afastados para capacitação ou pertencentes a outras instituições.

Os objetivos propostos do plano de trabalho apresentado ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): “Experiências Formadoras, Narrativas de Vida e Pesquisa”
foram:

- Analisar o processo de formação dos membros do NEEd e sua articulação com a pesquisa; 
- Identificar, através das narrativas escritas e dos desenhos, como se deu o processo de 
formação em pesquisa de cada membro do grupo matutino; 
- Conhecer as narrativas de vida dos membros do grupo matutino do Projeto de Pesquisa 
“Diálogos Autobiográficos: reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”
(FERNANDES, 2011, p. 1).

MATERIAL E MÉTODOS

Para essa investigação realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre pesquisa, formação 
e abordagem biográfica, centrando-se nas discussões no campo da memória e da história de vida em 
formação, cujo apoio teórico podemos encontrar nos estudos de: Brandão (2003), Brandão (2008), 
Delory-Momberger (2008), Josso (2004), Moreira (1987) e Pineau (2006).

As narrativas e desenhos fonte de análise e reflexão pertencem ao grupo matutino e
vespertino da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em 
Educação (NEEd)”. Usamos alguns critérios para a análise destas narrativas neste trabalho, são eles: 
pegamos uma amostra de narrativa de alguns membros que não participam mais do Projeto 
“Diálogos Autobiográficos” e outra amostra de membros que continuam no projeto, 
independentemente de serem discentes ou docentes, uma vez que, nosso objetivo é identificar as 
experiências formadoras do grupo como um todo. Como critério de exclusão, decidimos não 
analisar quem apenas entregou a narrativa de vida ou só o desenho, já que para este trabalho 
usaremos o dois. Assim para este trabalho foram usadas quatro narrativas de vida junto com seus 
desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”. Buscamos identificar nestas narrativas e desenhos as 
histórias de vida e formação de cada um, suas experiências pessoais e profissionais, as experiências 
em pesquisa que o grupo tem e pretende ter.

Para este trabalho selecionamos quatro narrativas e quatro desenhos pertencentes aos 
grupos “Os Girassóis”, “Vida Escolar”, “Jardim dos Jasmins” e “Viagem Mitológica” da Pesquisa
“Diálogos Autobiográficos...”. Sendo assim escolhemos uma narrativa e um desenho de cada grupo,
envolvendo duas discentes de Pedagogia que não participa mais da Pesquisa “Diálogos 
Autobiográficos...”, um aluno egresso do curso de Pedagogia e uma professora do 
DE/CAMEAM/UERN que continuam nessa Pesquisa.

Tendo em vista os princípios norteadores da Pesquisa, especialmente no que se refere à 
análise das experiências formadoras, optamos pela leitura das narrativas escritas e investigação das 
narrativas orais e dos desenhos feitos durante a dinâmica “Estrada da Formação”, presentes nos 
registros videográficos no período de abril/2010 a abril/2011. Para este trabalho tomamos como
referência as narrativas de vida e os desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Algumas reflexões sobre Memória autobiográfica
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Quando falamos em memória e lembranças logo sabemos que esse tema é associado 
muitas vezes a termos como envelhecimento, temas meio pejorativos “Os temas memórias, 
rememoração, esquecimentos – incluindo os silêncios e os não ditos – são muitas vezes abordados 
[...] em seus aspectos negativos, e mesmo pejorativos [...]” (BRANDÃO, 2008, p. 15), mas me 
proponho aqui falar de memória em seus aspectos positivos, aspectos esses relacionados a
ressignificação e rememoração através da memória autobiográfica. As memórias se constituem em 
um acervo de nossos fatos vividos ao longo de nossas vidas, passíveis de recuperação por meio da 
rememoração. Vale salientar que nossa memória não é constituída apenas dos fatos individuais que 
vivemos, elas estão relacionadas às memórias de nossa cultura, ao grupo que pertencemos na 
sociedade. Para Brandão (2008, p. 28), 

A lembrança individual é constituída, muitas vezes, com elementos não realmente vividos 
pelo indivíduo, mas apropriados e incorporados a partir dos relatos dos pais, tios, avós, 
entre outros, sobre fatos vividos no seio da família e, posteriormente, ao longo da vida nos 
diferentes grupos sociais dos quais todos fazem parte. [...] Reconstruímos o passado a partir 
dos quadros sociais do presente – a memória está no grupo – por meio das lembranças 
conscientes, em um tempo socialmente referido, e no lugar social que ocupamos no 
momento do relato.

Ao rememorar buscamos dar sentido e significado as nossas lembranças sem esquecer 
que estas estão entrelaçadas as memorias coletivas e as trajetórias grupais. Ao fazer uso da 
abordagem autobiográfica o indivíduo articula passado, presente e futuro, “Quando vamos ao 
encontro do passado, por meio da memória, partimos do presente. É do hoje que parto rumo ao 
passado”, (BRADÃO, 2008, p. 25). Ao escrever uma narrativa autobiográfica acabamos por 
escrever também aspectos inerentes a nossa cultura, nossas condições sócio-históricas. Assim 
Delory-Momberger (2008),

Essa escrita, pela qual nos tornamos recitantes de nossa vida, nos inscreve na história e na 
cultura. A imersão do fato biográfico na linguagem da narrativa remete à historialidade das 
linguagens da narrativa: as histórias que contamos da nossa vida se escrevem sob as 
condições sócio-históricas da época e da cultura (das culturas) às quais pertencemos. (p. 
37).

Dessa forma a narrativa de vida e suas múltiplas formas constituem em um material 
privilegiado, um acervo de fatos vividos pelos sujeitos que pode nos contar muito sobre uma 
determinada cultura e sociedade. No processo de escritura da narrativa o sujeito entra em contato 
com fatos e processos construtivos, recorda de momentos e experiências que ele considera ou lhe 
atribui caráter significativo. As várias lembranças rememoradas pelas narrativas autobiográficas 
possibilitam ao sujeito apropria-se realmente de sua vida. Para Delory-Momberger (2008, p. 36):

Quando queremos nos apropriar de nossa vida, nós a narramos. O único meio de termos 
acesso a nossa vida é percebemos o que vivemos por intermédio da escrita de uma história 
(ou de uma multiplicidade de histórias): de certo modo, só vivemos nossa vida escrevendo-a
na linguagem das histórias.

Na memória autobiográfica a partir das histórias narradas o sujeito toma conhecimento 
de si próprio o que contribui em muito para o fortalecimento de sua identidade. “Essa história, que é 
nossa e dos grupos aos quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa 
identidade, ilumina nosso caminho na busca de sentidos para nosso ser-estar no mundo”,
(BRANDÃO, 2008, p. 15).

Através da narrativa autobiográfica o indivíduo coloca-se na posição de narrador de sua 
própria história. Ele atribui significado as lembranças que rememorou e vislumbra sua trajetória 
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como significativa, para Brandão (2008, p. 30) “[...] as memórias individuais, coletivas e históricas 
se entrelaçam e podem favorecer a construção de sentidos para as trajetórias e projetos”. 
Consideramos então, que a abordagem autobiográfica permite ao indivíduo apropria-se de sua vida 
por meio da narração, ele ressignifica sua trajetória e também projeta planos futuros.

Reflexão das Narrativas e Desenhos: Experiências e Histórias de Vida em Formação

Buscamos identificar nas narrativas e desenhos dos membros NEEd que tomamos pra 
análise as trajetórias de vida e formação de cada um, procuramos dar ênfase nos seguintes aspectos:
: a formação do grupo em pesquisa; os temas e interesses dos membros; instituições e pessoas que 
contribuíram para essa formação. Vale salientar que a escritura das narrativas se deu em várias 
etapas: em um primeiro momento foi feito a dinâmica “Estrada da Formação”, momento este que 
gerou os desenhos, depois cada membro/participante do NEEd teria que escolher um momento de 
sua vida ou várias que evocassem alguma experiência significativa de sua vida ou formação (I 
escrita da narrativa). Outro momento foi a reescrita da narrativa que deveria incluir aspectos sobre a
experiência em pesquisa de cada participante.

O participante do grupo “Os Girassóis” diz ter tido o primeiro contato com pesquisa por 
meio de sua entrada no projeto NEEd, e diz ter como meta o aprendizado e a busca de mais saberes, 
identificamos também em sua narrativa e seu desenho a importância que o mesmo dá para a sua 
qualificação profissional, em seu desenho o mesmo coloca algumas de suas metas, como um 
trabalho e um diploma. Moreira (1987), recorrendo a Artigas (1967) diz:

Bem sabemos que a palavra desenho tem originalmente um compromisso com a palavra 
desígnio. Ambas se identificavam. Na medida em que estabelecermos, efetivamente, os 
vínculos entre as duas palavras estaremos também recuperando a capacidade de influir no 
nosso viver. Assim o desenho se aproximará da noção de projeto (pró-jet), de uma espécie 
de lançar-se para frente. (ARTIGAS, 1967, apud, MOREIRA, 1987, p. 15).

Assim o desenho é uma espécie de linguagem onde o indivíduo também pode contar 
suas histórias, “O que se pode perceber é que no ato de desenhar, pensamento e sentimento estão 
juntos” (MOREIRA, 1987, p. 24).

Em relação ao quesito instituições e pessoas que contribuíram para essa formação, ela
cita a contribuição de seus pais.

Copo de Leite3 = “Sempre tive o incentivo de meus pais no estudo”.

Assim conforme os excertos retirados da narrativa, percebemos que ao rememorar suas
lembranças “Copo de Leite” acaba também projetando seus planos futuros. Quanto ao participe do 
Grupo “Jardim dos Jasmins”, este também afirma que suas primeiras experiências em pesquisa se 
deram com sua entrada no projeto NEEd, mas também com algumas experiências nas disciplinas do 
curso de pedagogia, ao qual cursa.

Jasmin = “Além das experiências de pesquisa vivida através das disciplinas propostas pelo curso de 
pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a partir de abril de 2010, conto com as 
experiências dos diálogos autobiográficos: reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação 
(NEEd)”

Em relação a temas e interesses, “Jasmin” diz que se interessa em perceber como ocorre 
o processo de formação profissional dos graduandos do CAMEAM/UERN. Em seu desenho 

3 Os pseudônimos utilizados neste texto foram escolhidos pelos próprios participantes durante as dinâmicas da pesquisa “Diálogos
Autobiográficos: reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”.
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percebemos que “Jasmin” dá grande importância a Universidade uma vez que esta é uma instituição 
em destaque em seu desenho. Ainda identificamos em sua narrativa a importância que a mesma da 
aos seus pais em relação a sua formação, ela também cita a contribuição de um irmão mais velho 
como apoio em sua vida estudantil. Nessas duas narrativas e desenhos analisados até agora 
percebemos a importância que ambos dão a famílias como pessoas que contribuíram para sua 
formação.

No grupo “Vida Escolar”, também escolhemos uma narrativa e um desenho para 
análise, “Giz” diz que suas primeiras experiências em pesquisa se deu com sua entrada na 
Universidade em especial sua participação no projeto NEEd.

“Giz” = “[...] fiz parte do NUEDH – Núcleo de Estudos em Educação em Direitos 
Humanos, como colaborador e logo em seguida como bolsista, participei da primeira etapa 
da pesquisa “O Cuidar e o Educar no cotidiano da Educação Infantil, e do grupo de 
pesquisa Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação –
NEEd.  

“Giz” diz que todas as atividades de pesquisa que desenvolveu estão vinculadas ao 
NEEd, em seu desenho ele também dá grande destaque a Universidade em relação a contribuição a
sua formação em pesquisa. Quanto a temas e interesses, ele diz que agora procura ingressar em 
programa de mestrado, já que é aluno egresso do curso de pedagogia do CAMEAM/UERN. Até 
agora percebemos que todos atribui ao projeto NEEd grande influência em sua formação em 
pesquisa, em especial a pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos 
em Educação (NEEd)”.

Chegamos a nossa ultima narrativa e desenho a serem analisados, pertencentes a “Maát” 
do grupo “Viagem Mitológica”, assim como todos citados anteriormente “Maát” cita o projeto 
NEEd em suas experiências de pesquisa na Universidade, a mesma diz ter entendido a necessária 
relação entre ensino e pesquisa para a formação inicial e continuada de educadores (as).

“Maát” = “Daí minha atuação expressiva nas várias atividades universitárias, participei do 
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) – DE/CAMEAM/UERN, membro da Linha de 
Pesquisa: Formação do(a) Educador(a) práticas pedagógicas, no período de março de 2002 
a janeiro de 2004, foi uma experiência nova que trouxe muitos aprendizados [...]”.

No desenho de “Maát” identificamos várias instituições em destaque, como a escola, 
igreja e a Universidade (UERN), instituições ao qual ela atribui caráter formativo. Assim como 
demais, ela também cita a família em sua narrativa como também em seu desenho. Ainda em seu 
desenho ela destaca suas realizações e suas dificuldades encontradas em sua “Estrada da 
Formação”.

Nos recortes das narrativas e nos desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”, foi 
possível perceber a importância que os membros/participantes do NEEd dão a participação em 
pesquisa na Universidade, eles ainda deixaram aflorar seus temas e interesses, seus projetos de vida,
suas experiências passadas e desejos futuros, assim suas identidades de certa forma também 
afloraram. O ato de narrar suas próprias historias, como também desenhar sua estrada da formação 
fez com que os sujeitos se apropriassem de sua história, assim tomando conhecimento de si próprio.

CONCLUSÃO

Com a análise feita das narrativas e desenhos, foi possível perceber que os participantes 
do NEEd não apenas lembraram-se de processos factuais ocorridos em suas trajetórias, estes 
trouxeram em suas lembranças experiências que consideraram formadoras, este olhar para trás 
possibilitou a eles avaliar suas experiências, como também refletir sobre seu presente e até mesmo 
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sobre o seu futuro, quando estes fizeram planos futuros, contando-nos seus interesses, seus desejos, 
seus anseios. Vimos que os sujeitos refletiram sobre a “Pesquisa na Universidade”, e a enxergaram 
como um processo de formação profissional e também pessoal.

Ainda percebemos o destaque que todos deram a participação nessa ação, na medida em 
que reconheceram a importância de participar de projetos de pesquisa, em especial do NEEd e da
Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”.
Pois, para a maioria dos membros do NEEd, as primeiras experiências em pesquisa aconteceram na 
Universidade e no NEEd. Vale salientar que, todos os participantes apontam a escrita autobiográfica 
como propulsora do desenvolvimento de sua autoformação e do autoconhecimento. 

Nos desenhos podemos perceber representações, imagens e conflitos vividos ao longo 
dos caminhos formativos percorridos pelos membros do NEEd, nos quais os participantes deixaram 
afloram suas trajetórias e suas experiências de vida.

Nas quatro narrativas e desenhos analisados neste trabalho, encontramos os sujeitos 
mergulhados em suas lembranças passadas, atribuindo-lhes sentido-significado, rememorando e
narrando fatos passados e também projetando o futuro. 

Salientamos que a participação nessa Pesquisa do PIBIC, desde agosto de 2010, aguçou 
nossos desejos de aprofundar as investigações em torno das relações entre formação e a 
autobiografia, levando-nos a escolher como material de análise para o trabalho monográfico de 
conclusão do Curso de Pedagogia, no próximo semestre, as narrativas e imagens da Pesquisa 
“Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, 
abordando novos aspectos.
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FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO DA UERN PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Rayane Carla B. da Silva1 Giovana Carla Cardoso Amorim2

Resumo: o Projeto Pedagógico da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte para atender às novas demandas formativas no curso de pedagogia em relação 
a docência reformulou em (2007) a sua grade curricular. Essa modificação resultou, na atuação 
do pedagogo na educação infantil, ensino fundamental, gestão de processos educativos e 
espaços não-escolares. A presente pesquisa busca analisar se o currículo atual mantém as 
competências e habilidades formativas necessárias à um pedagogo para atuação na área da 
infância. Assim, para elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
exploratória nos seguintes documentos: Projeto Pedagógico da UERN no que se refere às bases 
regulamentares e a proposição da formação do pedagogo, nos Referenciais Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) no que se refere aos saberes necessários ao educador 
infantil, e análise bibliográfica em autores como: CASTRO (2000) e PIMENTA (2010), e na 
análise de questionários semi-estruturado aplicados com 32 alunos do 8° período do curso das 
cidades de Assu/RN/RN e Mossoró/RN, objetivando perceber a visão dos alunos que 
vivenciaram toda a nova grade curricular. Os dados do questionário demonstram que as 
disciplinas da área da infância não estão respondendo totalmente à necessidade de 
conhecimentos e habilidades necessários a essa área necessitando a proposição de disciplinas 
complementares. A pesquisa também aponta para a necessidade de uma reorganização 
curricular a fim de instrumentalizar teoricamente os alunos antes do estágio supervisionado 
referente à área em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Infantil; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO

As modificações ligadas ao Projeto Político Pedagógico da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte têm contribuído para 

ampliar o leque de possibilidades de atuação profissional docente, e especialmente 

corroborar com as demandas que surgem na sociedade contemporânea, como é o caso 

da atuação do mesmo em espaços não escolares. No entanto, a pesquisa em questão 

objetiva comparar os dados (conseguidos através de questionários) com os graduandos 

do curso de pedagogia da cidade de Assu/RN/RN comparando-os com os resultados 

obtidos dos graduandos do campus Mossoró/RN, a fim de analisar se a formação desse 

profissional é realizada (nos campos em destaque), de maneira que se faça presente as 

habilidades e competências necessárias na atuação da educação infantil. Coerente com a 

necessidade formativa do profissional da educação, destacada na grade curricular do 

curso de pedagogia, foram realizados estudos com o Projeto Político da Faculdade 
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supracitado acima, em sua versão mais atual (2007), no que concerne às bases 

regulamentares na formação do pedagogo; com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil no que diz respeito ao conhecimento necessário ao profissional 

em questão; na aplicação de questionários (com perguntas abertas e fechadas) com os 

discentes do oitavo período de pedagogia do campus de Assu/RN; e por fim na 

comparação dos dados obtidos nos campus de Mossoró/RN e Assu/RN/RN. 

MATERIAL E MÉTODO

O estudo do caso em questão foi iniciado 2010 na etapa de Mossoró/RN, tendo 

continuidade em setembro de 2011, e para tanto nos fundamentamos no Projeto Político 

da UERN (mais precisamente do curso de pedagogia); nos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil; e ainda com análise bibliográfica em autores como:

Pimenta (2012); Castro (2000), entre outros.

O procedimento se desenvolveu mediante a análise comparativa entre os 

resultados obtidos no campus de Mossoró/RN e de Assu/RN/RN, com alunos do turno 

noturno, visto que foi a clientela disponível no campus de Assu/RN, tomando por base 

as disciplinas relacionadas à infância na nova versão do currículo de pedagogia. 

Buscou-se compreender as concepções dos discentes acerca da organização curricular e 

da quantidade das disciplinas que se voltam para a área da infância, e ainda perceber as 

contribuições através das sugestões para a melhoria do currículo nesse aspecto. 

ANÁLISE E RESULTADOS

Os resultados da pesquisa apresentam dados importantes para a compreensão de

organização curricular do curso de Pedagogia da UERN, como também a necessidade 

de alguns “ajustes” com relação à organização das disciplinas relacionadas à área da 

educação infantil.

Segue abaixo, TABELA I, os dados obtidos no curso de Pedagogia Campus 

Central (Mossoró), o total de alunos presentes na sala de aula foi de 14, porém apenas 7 

responderam ao questionário:

TABELA I 

8° PERÍODO NOTURNO

Anais do VIII SIC 470

ISBN 978-85-7621-051-1



1. Quais disciplinas você considera importantes para a docência na educação 
infantil?

40% 35% 25%

Psicologia da Educação I   
- 2° PERÍODO                

Didática – 4°
PERÍODO

Corpo, Movimento e Ludicidade- 7° 
PERÍODO

                                                     
Literatura e Infância -6° 
PERÍODO

Teorias Lingüísticas e 
Alfabetização – 4°
PERÍODO
Alfabetização e
Letramento- 4°
PERÍODO

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
90% dos alunos respondem que não, dentre elas está (A. P. R. M) que afirma “é

preciso abrir outras disciplinas que favoreçam a educação infantil”. 20% dos alunos 
acreditam que as disciplinas são suficientes para atuação na educação infantil.

3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente 
após o estágio na Educação Infantil?

95% dos alunos afirmam expressam insatisfação “horrível, pois fazemos um 
estágio sem subsídios necessários” (S.B.S.S); complementa (A. P. R. M) ao afirmar: 
“acho que é mal elaborado, pois antes da prática devemos ter a teoria”. Apenas 5% 
acreditam que as outras disciplinas complementam a formação para a sala de aula na 
área da infância.

4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área 
da infância?
Dentre as sugestões encontramos: aumento no número de disciplinas para essa área. O 

restante dividiu-se em aula em laboratório e atividades em campo.

Na tabela II, encontramos os resultados do questionário aplicado no núcleo de 

Assu/RN, o total de alunos na sala de aula era de 25 e todos responderam ao 

questionário, no qual foi possível obter os seguintes resultados:

TABELA II

1- Quais as disciplinas que consideram mais importantes para a docência na
Educação Infantil?

44% 36% 20%
Psicologia da Educação I 

– 2° PERÍODO;
Introdução à Pedagogia 

– 1° PERÍODO;
História da
Educação Brasileira 
– 2°PERÌODO
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Psicologia da Educação II 
– 3° PERÍODO;

Ensino de Arte – 7° 
PERÍODO;

Teorias Linguísticas e 
Alfabetização – 3°
PERÍODO

Corpo, Movimento e
Ludicidade – 7°
PERÍODO;

Profissão docente –
3° PERÍODO;

Alfabetização e
Letramento – 4°
PERÍODO;

Didática – 4° PERÍODO;

Concepções e Práticas da 
Educação Infantil – 4° 
PERÍODO;

Estágio Supervisionado I 
– 5° PERÍODO;

Literatura e Infância – 6° 
PERÍODO;

2- Você acha que as disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação 
Infantil?

A maioria dos alunos (52%), no qual podemos destacar M. B. alega que “essas 
disciplinas se caracterizam apenas como um suporte para um conhecimento mais amplo, 
e que seria necessário mais disciplinas para um maior aprofundamento”. Estes, que 
totalizaram 13 votos, alegam que as disciplinas não são suficientes para um bom 
desempenho na área da infância, e que seria necessário relacionar, cada vez mais, as 
teorias com as práticas. 40% dos alunos questionados, responderam que as disciplinas 
são suficientes, e para D.C.S. “(...) o professor que deve atuar como pesquisador 
buscando novos conhecimentos que estão além das teorias expostas”. 
3- O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas 
somente após o estágio na Educação Infantil?

76% responderam que há necessidade de reorganização do currículo no que diz 
respeito à ordem das disciplinas (algumas deveriam ser vistas antes do Estágio 
Supervisionado I). Para M.A.V. “as disciplinas deveriam ser trabalhadas antes do 
estágio, pois elas são subsídios para nossa prática durante esse processo”. 12% dos
alunos que concordaram com a organização do currículo. E outros 12% que não 
souberam ou não quiseram opinar. 
4- O que você acrescentaria no curso de pedagogia para a contribuição da atuação 
na área infantil?

Dentre as sugestões dos alunos, as mais destacadas foram: a implantação de 
disciplinas de primeiros socorros; aumentar a quantidade de aulas práticas; aumento das 
disciplinas voltadas para o meio ambiente; para o lúdico; para o conteúdo de Libras; 
para o planejamento da educação infantil e para a educação familiar. 
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Abaixo temos a TABELA III que apresenta que as principais disciplinas votadas 
em Mossoró se repetem em Assu/RN confirmando, assim, a importância de se buscar 
uma melhor organização do referido currículo.

TABELA III

DISCIPLINAS MAIS CITADAS POR AMBOS OS NÚCLEOS
Psicologia da Educação I   - 2° PERÍODO                
Literatura e Infância -6° PERÍODO
Didática – 4° PERÍODO
Teorias Lingüísticas e Alfabetização – 4° PERÍODO
Alfabetização e Letramento- 4° PERÍODO
Corpo, Movimento e Ludicidade- 7° PERÍODO

Os resultados da pesquisa acima mostram alguns aspectos relevantes para a 

formação do pedagogo nessa área da infância. Através do mapeamento e da análise 

comparativa dos campi de Mossoró e Assu/RN, foi possível perceber que os discentes 

de ambos sentem dificuldade no que se refere ao desenvolvimento do estágio em 

consonância com as disciplinas oferecidas no curso, pois boa parte delas não são

ofertadas antes do momento de estagiar. Até esse período, segundo os alunos do 

campus de Assu/RN e de Mossoró, as disciplinas não contemplam as teorias a serem 

relacionadas na prática do Estágio Supervisionado. É o que Pimenta (2010, p.15) 

chama de “atividade teórica”, em que a atividade remete à ação, ressaltando o caráter 

indissociável entre teoria e prática que o estágio precisa assumir. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o estágio supervisionado, o aluno-professor tem uma estreita relação 

com o seu futuro campo profissional, e se caracteriza como um momento fundamental 

para essa formação. Assim, é imprescindível que o mesmo tenha subsídios necessários 

para o bom desenvolvimento de sua prática pedagógica. Na grade curricular do curso de 

pedagogia, percebemos que as disciplinas da área de Educação Infantil, tomaram, em 

suas ementas, uma proporção mais abrangente no que concerne a formação do 

pedagogo como gestor dos processos educativos. No entanto, tendo a educação infantil

como base do curso, fica nítida a preocupação dos graduandos de ambos os campis

(Mossoró e Assu/RN) em adquirir as teorias que dão suporte no desenvolvimento de 

suas práticas no momento do Estágio Supervisionado I. 
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Como se constatou, um número significativo de alunos (80%) sente a 

necessidade de ver as disciplinas da área da infância, antes desse momento. Para Castro 

(2000), o Estágio Supervisionado precisa oferecer condições para que os diferentes

saberes aprendidos revertam-se em capacidades específicas no exercício docente. Dessa 

forma, é oportuno considerar a necessidade de reorganização da distribuição das 

disciplinas nos períodos considerados base, como o 1°, 2° e 3° período, para subsidiar a 

atuação no Estágio Supervisionado I, tornando-a mais sólida no momento do 5° período 

na grade curricular do curso de pedagogia da UERN/RN, onde este acontece pela 

primeira vez. 
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE ÉTICO-PROFISSIONAL DO 
DOCENTE

George Educardo Ferreira de Mesquista1; Míria Helen Ferreira de Souza2; Zênia Regina dos 
Santos Barbosa3

RESUMO: O artigo é parte dos resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos 
cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o 
aprender”4, 2011-2012, desenvolvida através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento 
do processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE). Tem o objetivo de identificar a categoria de análise 
identidade como um constructo ao mesmo tempo individual e histórico-social e como esta se 
desdobra na formação da identidade ético-profissional docente. O texto apresenta uma abordagem 
do conceito de identidade e destaca a diversidade de compreensões do mesmo conceito nas diversas 
áreas do conhecimento. Discute o processo de formação e desenvolvimento da identidade docente, 
com ênfase especial à experiência pessoal e profissional como fatores fundamentais na configuração 
da “forma identitária docente”. Buscou-se neste trabalho, estudar o processo de construção da 
identidade docente como um fenômeno complexo e dinâmico em constante transformação. A
metodologia respaldou-se a revisão teórico-bibliográfica de textos utilizados na pesquisa PIBIC e a 
análise dos dados obtidos a partir de pequeno questionário realizado com 2 (duas) pedagogas do 
ensino fundamental, séries iniciais. Além disso, contamos com o referencial teórico de autores 
como Martinazzo (2010), Morin (2000), Coutinho (2007). Como resultado mais expressivo do 
trabalho pode-se atentar para o dado de que a categoria docente ainda tem uma visão muito 
restritiva e individualista de identidade, embora alguns identifiquem identidade com o processo 
dinâmico de transformações sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Formação identidade profissional; Identidade ético-

profissional.

INTRODUÇÃO

O termo identidade refere-se a um constructo social complexo, dinâmico e polissêmico, 
o qual só pode ser entendido dentro do contexto que lhe dá sentido. Neste sentido, procurar-se-á, 
neste artigo, abordar o conceito de identidade associado à multiplicidade de sentidos e 
terminologias que marcam a história do termo.

Como metodologia de trabalho utilizou-se a pesquisa teórico-bibliográfica da temática e 
a análise dos dados obtidos com a aplicação de um questionário sobre a temática da identidade. 
Também utilizamos o referencial teórico de Martinazzo (2010), Morin (2000), Coutinho; 
Krawulski; Soares (2007), Valls (1994), Maheirie (2002).

O texto foi estruturado de modo a tratar, inicialmente, dos múltiplos conceitos de 
identidade de acordo com as diversas áreas do conhecimento. Em seguida, discutimos a temática do
desenvolvimento da identidade. Em outro ponto, a formação e o desenvolvimento da identidade 
ético-profissional docente. Por fim, apresentamos os resultados e conclusões, onde destacamos a 
construção do conceito de identidade docente por parte do professor e apresentamos a análise dos 

1Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: 
george.mesquita@yahoo.com.br
2 Professora do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: miriahelen@hotmail.com
3 Professora do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: zeninha30@hotmail.com
4 Coordenado pela professora Ms. Sheyla Fontenele, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN.
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dados de um questionário sucinto realizado com 2 (duas) professoras das séries iniciais do ensino 
fundamental sobre a temática da identidade.

Foram elencados como objetivos:
a) Geral: identificar a categoria de análise identidade como um constructo ao mesmo 
tempo individual e histórico-social e como esta se desdobra na formação da identidade
profissional e da identidade ético-profissional docente.;
b) Específicos: 1. Identificar as múltiplas conceituações acerca da “identidade”; 2. 
Discutir sobre o desenvolvimento da identidade humana; 3) Identificar visões sobre a 
construção da identidade profissional e ético-profissional de professores das séries 
iniciais do ensino fundamental.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada se organizou com base no seguinte caminho: a) pesquisa 
qualitativa, pela natureza de análise fenomenológica dos dados; b) bibliográfica; c) Pequena 
pesquisa de campo.

O campo surgiu a partir da intenção de realizar uma breve “consulta” a 2 (duas) 
professoras que atuam na educação básica, ensino fundamental, séries iniciais, de uma escola 
pública municipal de Mossoró. A intenção da breve pesquisa de campo teve como objetivo procurar 
vislumbrar as visões das mesmas sobre identidade profissional e da construção ética já que possuem 
pelo menos 3 (três) anos de trabalho. Neste sentido, foi aplicado um questionário estruturado, com 3
(três) questões abertas.

Pela natureza da pesquisa, foram utilizados poucos materiais, cedidos pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. DOS RESULTADOS

a) Conceituação de identidade: a identidade não é um núcleo interno, imutável e atemporal. Ao 
contrário, a identidade está no tempo e é afetada por ele. Ao mesmo tempo em que é individual 
também é coletiva ou social. A identidade é o reflexo das dinâmicas sociais, mas ao mesmo tempo 
também se reflete diretamente na sociedade, constituindo assim um movimento dialético de tese, 
antítese e síntese que culmina na configuração dos traços próprios que definem, caracterizam e
singularizam os sujeitos. A identidade, portanto, não é um produto, mas um processo contínuo e 
sempre renovável.
b) Identidade docente: a identidade docente é o conjunto de caracteres, atitudes, valores e 
conhecimentos que perpassam a ação cotidiana do professor, se forma e se desenvolve no contexto 
próprio da ação docente. Ou seja, é a partir da prática em seu contexto que o sujeito desenvolve a 
sua autoimagem como ser professor de profissão. O exercício reflexivo da prática, portanto, é fator 
decisivo no processo de construção e reconhecimento do ser professor. Neste sentido, pois, 
entendemos que a identidade docente se constitui, fundamentalmente, na reflexão acerca da própria 
prática e no compartilhamento das experiências com os seus pares, constituindo um processo ao 
mesmo tempo pessoal e interpessoal, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, interno e externo.
c) Reflexão sobre a construção da identidade docente e ético-profissional: neste ponto, chamamos 
atenção para o fato de que a compreensão do termo identidade, pelos docentes, ainda parece muito 
limitado e ligado ao senso comum. Nos depoimentos do campo, percebemos que o conceito de 
identidade está ligado quase exclusivamente às mudanças pessoais e ao estilo de vida. 
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2. DAS DISCUSSÕES

2.1 Os múltiplos conceitos de identidade

Segundo o princípio da não-contradição, um dos pilares da filosofia ocidental, “A é A e 
não pode ser ao mesmo tempo e na mesma relação, não-A”. Este enunciado da filosofia 
contextualiza e situa o conceito clássico de identidade. De acordo com esta acepção, a identidade é 
um núcleo interno que distingue as coisas e os seres no tempo e no espaço, situando-os e 
diferenciando-os dos outros seres, das coisas e dos próprios semelhantes entre si. O conceito 
tradicional de identidade, dessa forma, se define como “aquilo que é sempre igual a si mesmo”,
“idêntico a si mesmo”, isto é, algo que, apesar das mudanças externas do tempo e do espaço, 
permanece sempre igual a si mesmo. O conceito clássico de identidade, portanto, está associado à 
permanência e à imutabilidade ou ao inatismo/essencialismo. Nos últimos anos, entretanto, o 
conceito de identidade vem sendo considerado de forma dinâmica, ou seja, a ideia de uma 
“identidade estática”, que não se altera em função do tempo, do espaço e das influências 
socioculturais, tem dado espaço para a ideia de uma “identidade dinâmica” que, embora mantendo 
suas características fundamentais, também se modifica em função das mudanças contextuais. Em 
outras palavras, as transformações sociais, históricas e culturais provocam mudanças não apenas na 
macroestrutura, mas também nas microestruturas, isto é, as identidades individuais. Nessa 
perspectiva, a acepção de identidade é compreendida como uma construção histórica e cultural e,
portanto, não essencializada/inatista. O conceito de uma “essência” do ser, inata e imutável,
portanto, é colocada em questão, já que a identidade é sempre transformada e recriada, pois é 
dinâmica. E o seu dinamismo depende fundamentalmente da relação contínua de assimilação e 
pertencimento que estabelece com os contextos culturais exteriores e com as múltiplas identidades 
que fazem parte desses contextos.

Mas o que é, de fato, a identidade? Ela é comumente definida como o conjunto de 
caracteres próprios e exclusivos que permitem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos
inanimados uns dos outros, seja diante do conjunto dos diferentes, seja ante seus iguais
(WIKIPEDIA, 2012).

A extensão do conceito de identidade é complexa e ampla e interessa a várias áreas do
conhecimento, como a história, a sociologia, a antropologia, o direito, a ética, a filosofia, etc. Tem, 
portanto, conforme cada ramo do conhecimento, e conforme o enfoque que lhe é dado, diversas 
acepções, podendo ainda haver acepções de identidade como: individual ou coletiva, falsa ou 
verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada.

Identidade ainda pode ser percebida como uma construção legal, podendo, portanto, ser 
traduzida em signos e documentos externos/materiais, que acompanham o indivíduo. Dessa 
maneira, o conceito de identidade assume diferentes sentidos para as diversas áreas do 
conhecimento. 

Do ponto de vista da Sociologia, por exemplo, identidade tem a ver com o 
compartilhamento de ideias por um determinado grupo. Nessa perspectiva, o indivíduo forma sua 
personalidade, mas também a recebe do meio em que se situa historicamente, onde realiza sua 
interação social. Do ponto de vista antropológico, por sua vez, a identidade consiste na soma, nunca 
concluída, de um aglomerado de signos, referências e influências que definem o modo particular 
pelo qual o homem entende e se relaciona com os seus semelhantes. Na perspectiva antropológica,
portanto, identidade está relacionada à idéia de alteridade, isto é, é necessário que exista o outro e 
seus caracteres exclusivos para definir, por comparação e diferença, os caracteres exclusivos de 
outro indivíduo.

Na perspectiva da Filosofia a identidade é múltipla e seu conceito varia de acordo com o 
pensador e com as correntes filosóficas que pretendem explicá-la e conceituá-la. Neste sentido, a 
identidade ora é vista como um núcleo inato ora como um constructo cultural.Na perspectiva do
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Direito identidade é um conjunto de caracteres que podem ser delimitados legalmente, isto é, 
capazes de individualizar e particularizar os indivíduos, diferenciando-os, assim, dos demais, e 
dotando-os de direitos e/ou deveres com relação a si mesmo e ao semelhante. Na perspectiva da 
ética a identidade é a base do agir ético, uma vez que somente o sujeito autônomo e consciente é 
capaz de agir eticamente, isto é, é capaz de reconhecer valores e, por conseqüência, de respeitá-los 
ou transgredi-los.

2. 2. O desenvolvimento da identidade

A identidade humana se constitui na síntese do jogo dialético entre a unidade (tese) e a 
diversidade (antítese). Assim, identidade é um conjunto de traços característicos que distingue um 
indivíduo de outro, um grupo de outros grupos, uma cultura de outra ou uma civilização de outra. O 
homem constrói e modela sua identidade a partir do momento em que entra em contato com o 
mundo circundante e, de forma determinante, com a cultura humana. De modo mais preciso, as 
características exclusivas de cada indivíduo, como o modo de pensar, ser e agir desenvolvem-se no 
seio das práticas socioculturais, ou seja, na prática das ações cotidianas e na vivência da realidade 
cultural em que o indivíduo está inserido.

Segundo os princípios da complexidade, a identidade humana pode ser compreendida 
na dialética da unidade e da diversidade, isto é, como sendo duas dimensões opostas, mas também 
inerentes e complementares da espécie humana. 

Neste sentido, a formação e desenvolvimento da identidade humana dependem de uma 
complexidade de fatores, os quais incluem desde a unidade biológica, que é influenciada por uma
série de condições e valores histórico-sociais, os quais se definem tanto pela historicidade quanto 
pelos contextos socioculturais específicos que fazem parte dos diferentes tipos de sociedade onde o 
indivíduo nasce, desenvolve-se e se personaliza. Em sentido aproximado, Coutinho, Krawulski e
Soares (2007) afirmam que:

Os teóricos culturalistas apontam a centralidade da cultura na constituição da 
subjetividade, da própria identidade e da pessoa como um ator social. O foco na 
cultura, como componente das identidades e dos processos de subjetivação, gera 
uma compreensão de identidade como algo múltiplo, instável e dependente da 
adesão a grupos, afirmando uma identidade coletiva e não mais como uma 
realização individual (p. 31).

A identidade, portanto, refere-se, de modo específico, às características exclusivas de 
cada indivíduo da espécie humana e da sociedade situado num contexto histórico e cultural. Ela 
delimita as semelhanças e diferenças entre os seres humanos e destaca suas características, sejam 
físicas, psicológicas ou sociais. A identidade evidencia o modo de ser, pensar, falar e agir de cada 
ser humano. Além disso, permite que o sujeito se aproprie de si mesmo e construa a sua própria
história.

A identidade é algo que marca a cada um de nós, individualmente e coletivamente, e ao 
mesmo tempo nos diferencia enquanto espécie humana de outras espécies. É um produto de nossa 
evolução bio, psico, sociocultural e se constrói gradativamente por meio das interações sociais
iniciadas na infância. Nesse processo de desenvolvimento a influência desempenhada pela cultura é 
fator determinante. Segundo Morin (2002, p. 64), “A cultura constitui a herança social do ser 
humano: as culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que elas têm de mais 
específico. Por isso, as culturas podem mostrar-se incompreensíveis ao olhar das outras culturas,
incompreensíveis umas para as outras”. Cultura e herança biológica, portanto, constituem os dois 
lados da oposição dialética que constituem a personalidade e a identidade humana. Segundo 
Martinazzo (2010, p. 35):
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Os traços mais marcantes da identidade de cada um, portanto, são forjados 
no seio de cada cultura e de cada civilização, compondo, dessa forma, identidades 
múltiplas e diferenciadas. Nossa identidade não é produto genuinamente inato. Na 
relação com os outros seres humanos e com as outras culturas nós nos tornamos, 
concomitantemente, semelhantes e distintos. Nos traços de cada homem genérico 
estão, também, os traços de sua especificidade.

Neste sentido, não é possível afirmar que a identidade seja inata, como pretendem os 
inatistas e essencialistas, mas ao mesmo tempo não se pode negar que o substrato sobre o qual a 
cultura fixará suas marcas seja uma herança biológica comum da espécie humana. Dessa forma, o 
processo de formação da identidade humana é complexo e dinâmico. A identidade humana é 
singular por que é biológica e cultural, é una e múltipla, individual e coletiva. Nossa identidade 
agrega múltiplas dimensões, como a histórica, a cultural, a social, a afetiva, a racional e a natural.
Cada indivíduo é, portanto, único em sua singularidade, mas também é duplo, plural e diverso.

2.3. Formação e desenvolvimento da identidade ético-profissional docente

As discussões trazidas até aqui delimitaram como se processa a formação e o 
desenvolvimento da identidade humana de modo geral, mas agora veremos como acontece a 
formação da identidade profissional, ou mais especificamente, da identidade docente, especialmente 
no que tange à formação ético-profissional. Para tanto, partiremos do depoimento/entrevista de duas 
professoras sobre a formação da identidade profissional de professor.

A construção da identidade ético-profissional docente é um processo complexo e 
contínuo. A identidade docente, neste sentido, pode ser definida como uma identidade social 
particular que provém do trabalho no conjunto social, do estilo de vida do sujeito professor.

Na aplicação do questionário estruturado sobre o que é identidade, as professoras 1 e 2 
responderam, respectivamente: “Identidade é o que eu sou, meu jeito de fazer as coisas e tomar as 
decisões” (Professora 1, 2012.1); “Identidade é a definição dos meus dados pessoais” (Professora 2,
2012.1). Neste quesito da entrevista as duas professoras expressaram ideias divergentes sobre o 
conceito de identidade. Para a Professora 1 a definição de identidade está diretamente ligada à ação, 
o que pode implicar em ações éticas, morais e sociais. Para a Professora 2, entretanto, a identidade 
se limita ao conjunto das características pessoais definíveis. 

A identidade ético-profissional docente pode ser atribuída e presumida, mas jamais pode 
ser concedida, isto é, ela é um processo de construção permanente do ser humano. Quando 
questionadas sobre se a identidade é estática ou dinâmica as professoras entrevistadas disseram: 
“Ela muda sempre, porque estamos sempre mudando as nossas opiniões, nossos pensamentos, o 
jeito de fazer as coisas” (Professora 1, 2012.1); “É plausível de mudanças, mas isso ocorre quando 
permitimos que aconteça” (Professora 2, 2012.1). Neste ponto do questionário fica bem claro que as 
docentes entendem a identidade como uma formação dinâmica passível de constantes 
transformações. Neste sentido, pois, é possível afirmar que as "formas identitárias" ou “formações 
identitárias” não podem ser consideradas como formas estáticas, ou seja, formas preexistentes às 
dinâmicas sociais que as configuram.

A identidade docente, portanto, constitui-se num processo que envolve tanto o aspecto 
individual do trabalho do professor quanto o contexto histórico e social que o envolve. Neste 
sentido, a constituição da identidade docente é resultante de diferentes processos de socializações, 
revelando-se como um produto inacabado e marcado por sucessivas e permanentes transformações.
Nesta perspectiva, ressaltamos que a identidade ético-profissional docente é construída 
historicamente a partir do significado social da profissão de professor e diante do significado que o 
docente a atribui. Portanto, a identidade ético-profissional docente se desenvolve a partir da 
inserção do professor em múltiplos espaços de atuação, a partir da vivência de seus valores, do seu 
modo de situar-se no mundo e da sua história pessoal. Em outras palavras, a formação e o 
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desenvolvimento da identidade ético-profissional docente está intimamente ligado aos significados 
que os professores atribuem à profissão de professor e conseqüentemente ao envolvimento pessoal e
profissional com a profissão, ou seja, com o modo como o professor vê a si mesmo e o seu trabalho.

A vivência individual da profissão, bem como o compartilhamento de experiências com 
seus pares, possibilita ao docente tanto a reflexão acerca de suas ações éticas, intelectuais, morais e 
sociais, quanto o auto-reconhecimento do ser professor. Questionadas sobre o que contribui para a 
construção da sua identidade docente, a Professora 1 respondeu: “Os acontecimentos do dia-a-dia”, 
enquanto a Professora 2 respondeu: “As coisas que acontecem na sala de aula, até mesmo os 
problemas”. Como se pode perceber na fala das entrevistadas, é a partir das experiências 
vivenciadas, tanto nos aspectos pessoal e profissional, que a identidade ético-profissional docente é
construída, descoberta e compartilhada com os seus pares e com a instituição onde atua. Essa 
reflexão nos permite afirmar que a identidade docente é um lugar de construção e vivência de 
maneiras de ser e de estar na profissão de professor.

Entender o processo de formação da identidade ético-profissional docente implica, 
ainda, compreender como o professor estabelece suas relações pessoais e profissionais com a 
profissão. Neste sentido, portanto, podemos afirmar que a identificação com a profissão docente,
assim como, a identidade ético-profissional docente, se constitui e se forja em múltiplos e diferentes 
tempos/espaços da atuação do professor. Arriscamos afirmar que, é também na trajetória 
profissional, que o docente constrói a forma “identitária” do ser professor. Evidenciando, assim, a
maneira como o docente se vê e se sente diante da profissão de professor.

CONCLUSÃO

A pesquisa propiciou compreender alguns pontos fundamentais: a) a identidade é um 
conceito embutido de uma dinâmica própria, em que as transformações sociais, históricas e
culturais são responsáveis diretas nesta construção; b) identidade agrega múltiplas dimensões, como 
a histórica, a cultural, a social, a afetiva, a racional e a natural. Cada indivíduo é, portanto, único em 
sua singularidade, mas também é duplo, plural e diverso; c) Finalmente, é na trajetória profissional, 
que o docente constrói a sua identidade. E em que evidencia nesta caminhada o descortinar de sua 
construção identitária ética.
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FRIEDRICH NIETZSCHE: PELO SURGIMENTO DE UMA CULTURA NOBRE

André Wilke Fernandes de Queiroga1; Marcos de Camargo von Zuben2

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma investigação do conceito de Cultura 
dentro do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Tentar a partir de tal análise perceber 
as permeâncias e mudanças ocorridas no pensamento desse filósofo no que diz respeito à cultura,
durante suas chamadas três fases filosóficas. Discutir as críticas feitas por Nietzsche em relação ao 
Estado moderno e a educação, e de como essas duas instituições principalmente causam um 
rebaixamento da cultura, e o que seria preciso para se alcançar uma cultura superior. Percebemos 
claramente uma mudança de perspectiva ocorrida da fase inicial de Nietzsche para sua chamada 
segunda fase filosófica, quando ocorre o desligamento por parte de Nietzsche do pensamento do 
filósofo Arthur Schopenhauer, que havia sido para aquele, no inicio de sua vida como filósofo, um 
mestre. Na sua segunda fase como filósofo, Nietzsche não irá mais se referir ao homem ao modelo 
de Schopenhauer, passando até a criticar esse modelo de homem por julgá-lo pessimista, negador da 
vida, ou seja, niilista. Na sua terceira fase, Nietzsche volta a direcionar sua crítica ao Estado e a 
educação, como já havia feito nos seus primeiros livros, segundo o próprio, o Estado não quer uma 
cultura que seja auto-afirmativa, quer a mediocridade; não é desejo do estado o surgimento de uma 
cultura superior, e a educação a partir de suas normas e programas quer o nivelamento, afirma a 
igualdade, ou melhor, a mediocridade. Segundo Nietzsche faz-se necessários educadores para 
mudar tal realidade educacional e dessa forma possibilitar o surgimento de uma cultura superior.

PALAVRAS - CHAVE: Nietzsche; Cultura; Civilização; Educação; Estado.

INTRODUÇÃO

O conceito de Cultura perpassa como figura central por toda a obra de Nietzsche, desde seus 
primeiros escritos, como O Nascimento da Tragédia e as Considerações Extemporâneas. O filósofo
foi um pensador preocupado com a cultura, seja para elogiar em menor proporção e principalmente 
a cultura Grega, seja para questionar, mas principalmente, Nietzsche se refere à cultura do seu 
tempo e do seu povo para criticar, não somente criticar, mas também para apontar maneiras de 
como a Cultura pode por meio de vários fatores, transformar-se, e com isso transformar a sociedade. 
A ideia de Nietzsche é que a cultura do seu tempo esta ligada a um instinto de mediocridade, de 
nivelamento e de tentar tornar as pessoas iguais, por conseguinte, não seria possível surgir o gênio,
o artista, que dentro da sociedade seriam seres diferenciados, por isso tal filósofo proclama o
surgimento de uma cultura superior, que possa dar vazão a origem de tais personagens; na obra
Schopenhauer como educador, Nietzsche diria, uma cultura superior que possibilite o surgimento 
do homem ao modelo de Schopenhauer. Posteriormente ele abandona essa ideia, ou esse modelo de 
homem, ao se tornar independente da filosofia de Schopenhauer, o que acontece na obra Humano,
demasiado humano, momento em que Nietzsche se torna um pensador autônomo, contudo, nesse 
momento ainda não aparecem conceitos centrais do pensamento de Nietzsche, tais como, super-
homem, niilismo e eterno retorno, conceitos que só figuraram na sua chamada terceira fase.

A necessidade de investigação das obras de Nietzsche se dá principalmente pela extensão de 
sua obra. O que acaba acarretando quase que inevitavelmente más interpretações, ou simplesmente 
interpretações equivocadas. Nietzsche também foi um pensador que com o passar do tempo mudou 
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em alguns aspectos seu pensamento, desta forma, torna-se errado julgar o pensamento de Nietzsche 
com uma leitura superficial, daí a necessidade de uma leitura mais aprofundada.

O objetivo desse trabalho é investigar o conceito de Cultura em Nietzsche, e principalmente 
sua ideia de uma cultura superior e como seria possível alcançá-la.

MATERIAL E MÉTODOS

As bases dessa pesquisa são principalmente as obras de Nietzsche. Com destaque para a 
segunda e a terceira consideração extemporânea, Humano, demasiado humano e o Crepúsculo dos 
ídolos. Para investigar o conceito de cultura dentro da sociedade alemã, foi usada a obra O Processo 
Civilizador do sociólogo alemão Norbert Elias, que nos descreve que o conceito de Kultur (Cultura) 
para um alemão se refere a fatores artísticos, religiosos e intelectuais. E é exatamente dessa forma 
que Nietzsche utiliza o conceito de cultura. Como bibliografias secundárias foram utilizadas obras e 
artigos de importantes comentadores de Nietzsche, com ênfase no tema proposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conceito pelo qual os Alemães se interpretam, e o que mais expressa seu orgulho para 
com sua nação e suas realizações, é o termo Kultur (Cultura). O conceito Francês e Inglês de 
civilização pode referir-se a questões políticas ou econômicas, a questões religiosas ou técnicas, a 
concepções morais ou sociais. Já o conceito Alemão de Kultur (Cultura) apesar da semelhança com 
o conceito de civilização para Ingleses e Franceses, refere-se basicamente, a fatos intelectuais, 
artísticos e religiosos. Além disso, apresenta a tendência de uma separação entre os fatos políticos, 
econômicas e sociais por um lado, e fatos intelectuais, artísticos e religiosos por outro lado, 
traçando uma linha nítida de separação para que os dois grupos de assuntos não se entrelacem de 
forma a se confundirem. O sociólogo alemão Norbert Elias afirma que: 

O sentido especificamente Alemão do conceito de Kultur (Cultura) encontra sua 
expressão mais clara em seu derivado, o adjetivo Kulturell (Cultural), que descreve 
o caráter e o valor de determinados produtos humanos, e não o valor intrínseco da
pessoa. (ELIAS, 1939, p.24)

A palavra Alemã Kultiviert (Cultivado) é a que mais se aproxima do conceito ocidental de 
civilização. Assim como a palavra civilizado, Kultiviert (Cultivado) refere-se à forma de conduta ou 
de comportamento de uma pessoa. Este conceito faz menção à descrição das qualidades sociais das 
pessoas, suas maneiras, seu comportamento social como um todo incluindo sua maneira de falar, de 
se vestir e de agir. 

Outra diferença entre os conceitos de Civilização e Cultura, é que o conceito ocidental de 
civilização minimiza as diferenças nacionais entre os povos, enfatiza o que é comum nos homens, 
em contraste, o conceito Alemão de Kultur (Cultura) dá ênfase especial a diferenças nacionais e a 
identidade particular de grupos. Dessa maneira, enquanto o conceito de civilização inclui a ideia de 
evidenciar um movimento continuamente expansionista, o conceito de Kultur (Cultura) reflete a 
consciência de uma nação sobre si mesma, que teve que buscar e constituir ao longo do tempo a sua 
identidade nacional. No século XIX a cultura alemã ainda estava em formação, ainda estava sendo 
“descoberta”, dado também à formação do Estado Alemão ter sido muito tardia em relação aos
outros estados europeus.

Um dos grandes pensadores e principalmente grande filósofo da Alemanha e do mundo, que 
viveu durante o século XIX, e foi um dos pensadores mais importantes de todos os tempos,
Friedrich Wilhelm Nietzsche foi um dos escritores que mais se comprometeu com o tema Cultura, 
seja para criticar, seja para elogiar, ou ainda para expor o conceito a sua peculiar maneira. Mas 
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principalmente Nietzsche escreveu sobre a cultura de seu povo e do seu tempo para tentar 
direcioná-la para um caminho em que a própria pudesse realizar aquilo o qual lhe era possível e 
esperado, que seria para Nietzsche a possibilidade do surgimento do gênio, do filósofo e do artista,
como ele irá relatar nos seus ditos escritos da juventude, melhor ainda na sua primeira fase 
filosófica, momento em que ele estava muito ligado tanto ao pensamento do também filósofo 
alemão Arthur Schopenhauer e da companhia do compositor e escritor Richard Wagner. Dois 
personagens que foram muito importantes para o já citado filósofo durante sua vida, principalmente 
quando ele era mais jovem. 

Ao analisar a obra de Nietzsche, percebemos que quando ele se refere à Kultur (cultura), ele 
está pensando da mesma maneira que o sociólogo Norbert Elias no que diz respeito ao significado 
do conceito, utilizando tal conceito para se referir basicamente a fatos intelectuais, artísticos e 
religiosos. Na segunda consideração extemporânea intitulada Da utilidade e do inconveniente da 
história para a vida, Nietzsche definiu cultura como sendo uma oposição à barbárie, cultura seria 
para ele nesse momento de sua vida, algo que é oposto a toda e qualquer barbárie, a cultura deveria 
ser a unidade de estilo artístico em todas as manifestações da vida de um povo. Cultura e povo são 
vistos nesse momento como algo único, mas um povo não a possui por destinação inata e 
independente do próprio construir-se e elevar-se no caminho que o conduz a tal cultura, dessa 
forma, Nietzsche indica o caminho a ser seguido para se alcançar uma verdadeira cultura, que para 
ele teria sido alcançada pelos Gregos antigos, de maneira que, o exemplo a ser seguido são os 
Gregos (GENTILE, 2000, p. 55-60.).

Para Nietzsche a cultura moderna não é uma coisa viva, dizer isso significa para ele expor
que ela não é de modo algum uma verdadeira cultura. O que aparece de visível se manifesta 
externamente, instrução e cultura histórica parecem constituir a mesma coisa para os modernos, os 
Gregos, diferentemente, souberam conservar um sentido não histórico para sua afirmação cultural,
souberam afirmar o presente, dessa forma afirmando a vida, sem esquecer o passado, mas também 
sem estar preso a ele, em razão disso, indivisivelmente criaram uma cultura rica e fecunda, 
alcançaram uma harmonia entre vida e pensamento, aparência e vontade, pelo menos no seu período 
de maior força. Nietzsche fazendo uma análise da cultura moderna, afirma que:

Nós modernos, não possuímos absolutamente nada. É somente acumulando 
excessivamente em nós épocas estrangeiras, costumes, artes, filosofias, religiões, 
conhecimento que não são nossos, que nos tornamos algo que mereça a atenção, 
isto é enciclopédias ambulantes. (NIETZSCHE, 2008, p.52a)

Nietzsche acredita também que a “cultura” de seu tempo não permite em absoluto que haja 
um verdadeiro efeito sobre os temas culturais, para tal filósofo não há uma verdadeira preocupação 
com a cultura em seu país, ou ainda na sociedade moderna como um todo, não há na “cultura” do 
seu povo uma influencia sobre a vida. Seria como se a cultura alemã, ou ainda a cultura moderna 
fosse realmente algo desligado da vida, e isso é para ele algo impensável, inconcebível, uma vez 
que a própria é vida, é afirmação da vida, é exatamente aquilo que proporciona a um povo a 
possibilidade de uma vida afirmativa, cultura e vida são coisas inseparáveis, para nosso pensador.

Nietzsche também questionava a incapacidade da educação do seu tempo em formar um 
bom escritor, músico ou artista, formar um personagem diferenciado, pois tal educação passou a 
visar à mediocridade, ou seja, tornar as pessoas iguais, niveladas, medianas e o surgimento do 
gênio, que é a função de uma verdadeira cultura, passou a ser simplesmente ignorado, isso também 
pode muito bem ser aplicada a atualidade, uma vez que, a educação da atualidade visa da mesma 
forma a mediocridade. O que falta segundo Nietzsche, é verdadeiros educadores, educadores 
qualificados. Na sociedade moderna, na maioria das vezes em que achamos que estamos nos 
ocupando de fatores culturais, da cultura, estamos na verdade ignorando tudo a respeito de sua 
finalidade. Para Nietzsche, o estado, esse estado moderno que vigora há muito tempo, propaga os 
serviços que presta a cultura, quando o Estado diz estar a serviço da cultura, essas atitudes são na 
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verdade totalmente inúteis para a cultura, pois o que o estado faz pela cultura o faz visando apenas o 
próprio estado, visa simplesmente ele próprio, não concebe fim superior as suas atitudes em relação 
à cultura. “A cultura deve suas mais altas conquistas aos tempos politicamente debilitados” 
(NIETZSCHE, 2007, p.250). O que os membros superiores do estado querem, os chamados por 
Nietzsche de homens de negócios, o que eles querem quando exigem a instrução e a cultura, é no 
final das contas o lucro, é apenas seu próprio favorecimento. A manutenção da mesma realidade em 
que eles já são “líderes” da sociedade. Mesmo que o estado tivesse a solidez e a amplitude 
necessárias para sustentar o edifício da cultura, mesmo que o estado tivesse a capacidade de se valer 
totalmente de todos os fatores que regem a cultura, ele a difundiria a seus cidadãos de maneira que 
essa difusão cultural só geraria lucros ao próprio estado em sua rivalidade com os outros estados, 
em nada iria favorecer a sua população no que diz respeito e evolução cultural, pois isso o estado 
moderno sempre tem a preocupação de tentar impedir, o estado moderno teme a mudança cultural, 
teme o aparecimento da verdadeira cultura, pois essa lhe poderia ser perigosa, por esse motivo o 
estado é inimigo da verdadeira cultura, da cultura no modelo proposto por Nietzsche como campo 
aberto para o surgimento do gênio, de um homem diferenciado, do filósofo, do artista; nesse 
momento inicial de sua vida como escritor, Nietzsche vai dizer do homem ao modelo de 
Schopenhauer, ele afirma que “De fato, sabemos o que é a cultura, ela quer que trabalhemos sem 
cessar em preparar e favorecer o surgimento do homem segundo Schopenhauer”. (NIETZSCHE,
2008, p.66b). A cultura quer que lutemos sem descanso contra tudo que nos privou a nós mesmos
da realização suprema da nossa existência, a cultura quer que lutemos para nos tornamos homens 
segundo Schopenhauer, é isso que Nietzsche acredita nesse momento. Posteriormente iremos 
perceber na obra de Nietzsche que ele irá criticar o próprio Schopenhauer e esse homem ao seu 
modelo por julgá-lo negador da vida, pessimista, ou melhor, niilista, mas nesse momento de sua 
carreira, Nietzsche tece muitos elogios a esse pensador e ao seu modelo de homem.

Num segundo momento de sua vida como escritor, Friedrich Nietsche escreveu o livro 
intitulado Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres, que marca seu rompimento 
com a filosofia de Arthur Schopenhauer e consequentemente abala sua relação com o compositor 
alemão Richard Wagner. Nesse livro, que é considerado o primeiro livro totalmente autônomo de 
Nietzsche enquanto filósofo, ele tece algumas considerações sobre a cultura. Nesta fase, que muitos 
comentadores vão denominar de cientificista, Nietzsche irá varias vezes fazer referência à cultura 
superior, ou ainda em alguns momentos à cultura nobre. Para ele é marca de uma cultura superior 
estimar as pequenas verdades despretensiosas achadas com métodos rigorosos, mais do que os erros 
que nos ofuscam e alegram. Nietzsche nesta fase de sua vida como filósofo profetiza que aos 
poucos todos os indivíduos vão se habituar a ter uma maior estima nos conhecimentos sólidos e 
duráveis tão logo o espirito científico comece a predominar, ele acredita que aos poucos a 
humanidade vai perder toda a crença na inspiração e na comunicação milagrosa da verdade, nas 
verdades não prováveis, ou seja, nas “verdades” metafísicas, segundo ele nesse momento;
estaremos mais próximos de alcançar uma cultura superior. Posteriormente, ele próprio irá criticar 
essa “vontade de verdade” que a ciência moderna possui.

Devemos perceber como sinal decisivo de grande cultura alguém possuir força e 
flexibilidade; para poder apreciar tanto a beleza da arte, da poesia, mas ao mesmo tempo ser puro e 
rigoroso no conhecer. Ter uma posição como essa é muito difícil, entre essas duas exigências tão 
diversas, estar entre a pura apreciação da beleza e da arte por um lado e ter ao mesmo tempo, por 
outro lado, um espírito científico de conhecimento rigoroso, mas Nietzsche nos lembra de que 
dançar não é apenas um vago balanceio entre impulsos diversos, para ele a alta cultura é semelhante 
a uma dança ousada, por isso são necessários força e flexibilidade. Da mesma forma que para 
dançar devemos ter flexibilidade e também ter segurança ou força, para a alta cultura, que é para ele 
como uma dança, essas duas coisas que são tão diferentes são necessárias juntas, também é próprio 
da cultura superior que ela não seja compreendida, ou seja, mal compreendida, ou ainda mal 
interpretada pelo inferior, por aqueles que são datados de uma cultura inferior, aqueles que ainda 
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não alcançaram, ou não foram alçados a uma cultura superior, aqueles que ainda não aprenderam a 
dançar. 

Quem ficou preso à imutabilidade de opiniões é um representante de uma cultura atrasada, 
esse ser é duro, irrazoável, incorrigível, sem brandura, um eterno desconfiado, um inescrupuloso 
que emprega todos os meios para impor sua opinião, tal pessoa é simplesmente incapaz de 
compreender que tem de existir outras opiniões, por ser dogmático, ele não aceita o fato de não ser 
possuidor de verdade. Esse indivíduo tem um caráter desagradável, é cheio de desconfiança, recebe 
com inveja todos os êxitos de competidores vizinhos, é violento e raivoso com opiniões que são 
divergentes das suas, mostra simplesmente que pertence a um estágio anterior de cultura, pertence a 
uma cultura inferior, é ainda o homem atrasado. A partir disso, Nietzsche nos indica um caráter de 
uma cultura superior. Um caráter que está sempre prontamente participando da alegria alheia, que 
conquista amizades em toda parte, que tem afeição pelo que cresce e vem a ser, que também tem 
prazer nas vitórias dos outros e que não reivindica a verdade apenas para você mesmo, este é um 
homem ao modelo de Nietzsche, um homem de uma cultura superior, este um é no mínimo um 
antecipador, que se move rumo a uma cultura superior.  

Essa diferenciação entre uma cultura atrasada e uma cultura superior é o que marca a 
segunda fase filosófica de Nietzsche no que diz respeito ao tema em específico aqui trabalhado, ou 
seja, a cultura. 

Na terceira fase filosófica de Friedrich Nietzsche, uma fase mais poética, o filósofo
direcionou suas considerações visando quase sempre à Alemanha. Para Nietzsche é evidente que a 
cultura alemã está em decadência, e as razões para isso não faltam. O Estado moderno é para 
Nietzsche um dos principais motivos, ou motivadores da decadência. A cultura e o Estado são para 
Nietzsche termos altamente antagônicos. A Cultura e o Estado são termos tão antagônicos, que um 
prospera em detrimento do outro. “Todas as grandes épocas de Cultura são épocas de decadência 
política, o que foi grande no sentido da cultura foi não-político e mesmo antipolítico”. 
(NIETZSCHE, 2000, p.68). Todas as grandes épocas de um grande florescimento cultural foram 
não direcionadas pelo Estado, a presença de um Estado forte prejudica o florescimento de uma 
cultura superior no pensamento Nietzsche. 

Na sua terceira fase filosófica, Nietzsche volta a direcionar sua crítica em relação a Cultura;
para principalmente dois pontos: o Estado, como já foi explicitado nas linhas acima, e a educação, 
esses dois pontos já haviam sido centrais no que diz respeito à cultura na sua primeira fase 
filosófica, principalmente nas considerações extemporâneas, mas agora o ponto de análise é 
mudado de foco, principalmente pelo afastamento da filosofia de Arthur Schopenhauer, agora um 
Nietzsche mais maduro não afirma mais o homem ao modelo de Schopenhauer, o modelo de 
homem agora é do próprio Nietzsche. O homem de Schopenhauer lhe parece pessimista demais, 
negador da vida, ou seja, niilista. 

Sobre a educação, Nietzsche acredita que ela deva ter como finalidade a cultura e não o 
estado, mais uma vez Nietzsche volta e explicitar a necessidade de educadores, como já havia feito 
na sua primeira fase filosófica, e já foi citado mais a cima nesse mesmo texto. O rebaixamento da 
cultura alemã é também por que faltam educadores, espíritos superiores e nobres que saibam 
afirmar-se a cada momento. Não apenas educadores de colégios ou sábios grosseiros que a
Universidade oferece. Para Nietzsche a finalidade de uma educação que vise uma cultura superior 
deve conter três coisas, segundo ele “É preciso aprender a ver, é preciso aprender a pensar, é preciso 
aprender a falar e a escrever; nessas três coisas a finalidade é uma cultura nobre”. (NIETZSCHE, 
2000, p.69). Aprender a ver seria uma maneira de habituar os olhos à paciência, retardar o 
julgamento para não tomar decisões precipitadas, segundo ele essa seria a primeira preparação para 
o espírito. Aprender a pensar para Nietzsche é algo que já havia sido perdido na Alemanha do seu 
tempo, a arte de pensar deve ser aprendida como a Dança, como uma espécie de dança. Nietzsche 
afirma a necessidade de: “Saber dançar com os pés, com as ideias, com as palavras”. (NIETZSCHE, 
2000, p.72). Da mesma forma, para ele na escrita a metáfora da dança está presente, seria preciso 
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aprender a escrever como uma dança, ou melhor, seria preciso “dançar com a caneta”. Finalizando 
nisso estaria exposto à finalidade de uma educação nobre, que visaria uma cultura superior e o 
surgimento do além-homem. 

CONCLUSÃO

Percebemos que o conceito de cultura perpassa toda a obra de Nietzsche com algumas 
mudanças, mas o central do pensamento desse filósofo em relação à cultura é que a cultura está em 
decadência e por isso se faz necessário a elevação do homem para que seja possível alcançar uma 
cultura verdadeiramente superior; que afirme a vida sempre em primeiro lugar, que não tenha por 
função tornar o homem medíocre (mediano), mas ao contrário saiba valorizar o diferencial que há
em cada homem, saiba valorizar o indivíduo, para que assim o homem possa se elevar a um estágio 
superior, e dessa forma possibilitar o surgimento do artista e do gênio.  
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GUARDIÃS DO SABER: MEMÓRIAS DE MULHERES SÁBIAS

Alexandro de Paula1, Karísia Morais2 e Lidiane Alves da Cunha3

RESUMO:

Esta pesquisa parte do saber construído por mulheres que lidam cotidianamente a arte de rezar e benzer. 
A construção desse saber leva em conta as experiências e vivências ao longo de suas vidas até a presente 
maturidade. Assim, buscamos reconstruir a partir da memória social, os saberes apreendidos 
cotidianamente formando o que Anthony Giddens e Clarissa Estés chamam de guardiões, presentes na 
condição de duas mulheres: uma benzedeira católica e uma mestra juremeira. Sabendo que na memória 
familiar estão contidas a memória social e do grupo, buscamos também analisar os instantes de 
transferência desses saberes tradicionais, considerando que esse aprendizado está intimamente ligado 
aos fazeres cotidianos a partir dos quais é construída a autoridade destas. Assim, exercitando a 
metodologia de “escutadores infinitos”, esperamos compreender a partir da memória destas mulheres 
como as mesmas construíram esse saber a partir da vivência de sua religiosidade na vida em 
comunidade.

PALAVRAS – CHAVES: Guardiãs, memória e saber.

INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa parte do saber construído por mulheres que lidam cotidianamente com a arte 
de rezar e benzer. A construção desse saber leva em conta as experiências e vivências ao longo de 
suas vidas até a presente maturidade. Assim, buscamos reconstruir a partir da memória social, os 
saberes apreendidos cotidianamente formando o que Anthony Giddens (1997) e Clarissa Estés 
(1998) chamam de guardiões, presentes na condição de duas mulheres: Dona Clinaura, benzedeira 
católica e Dona Maria Pinheiro, mestra juremeira. A primeira, residente no Planalto 13 de Maio, em 
Mossoró e a segunda, residente na rua Machado de Assis, em Areia Branca – RN. Ambas possuem 
acima de 80 anos de vida.

Sabendo que na memória familiar estão contidas a memória social e do grupo (Eclea Bosi),
analisamos também os instantes de transferência desses saberes tradicionais, considerando que esse 
aprendizado está intimamente ligado aos fazeres cotidianos a partir dos quais é construída a 
autoridade destas e de seu convívio com a comunidade. Não existe benzedeira sem que haja uma 
comunidade que dela precise. 

Diante de uma multiplicidade de significações simbólicas presentes na cultura popular, 
destacam-se no universo feminino, figuras que são frutos da hibridação cultural brasileira: as 
rezadeiras, as benzedeiras e as curandeiras. Todas partilham da figura arquetípica da mãe e do dom 
de cuidar. Donas de um conhecimento simbólico, mítico e mágico, elas habitam e participam uma 
socialidade, simultaneamente, real e imaginária. Isso se afirma na medida em que são procuradas 
pelos membros de sua comunidade para prestarem seus serviços, apesar do eclipse existente sobre 
seus conhecimentos.

Por meio da palavra ou por meio da memória destas guardiãs, esses saberes foram 
adquiridos, transmitidos e reconstruídos. Isto porque, a transformação do dom em palavra e, por sua 
vez, em cura, não muito diferente de outras práticas como cordel e repente, materializam-se a partir 
do momento em que são pronunciados. Assim, podemos dizer que o instante 

“é o verbo que se faz na boca do poeta; é a palavra que se pronuncia a si mesma 
para se fazer comunicante por meio de quem fala e ouve. É tão surpreendente que o 
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próprio poeta, geralmente, se encanta com o que ele mesmo diz improvisadamente. 
A alegria de ser surpreendido pela própria palavra que é falada (SIQUEIRA: 2010). 

O objetivo é alcançarmos essa fonte de saber que, uma vez pronunciado, passa a depender 
da memória do entorno para existir, mas que desprezados pelos dados oficiais vem se extinguindo 
em nosso tempo, ao passo que enriquecem a fonte que nunca seca: a memória.

Essa pesquisa investe esforços práticos e cognitivos na peleja da eficiência destes saberes 
em contraposição aos serviços públicos básicos de saúde, já que a sobrevivência destas e a procura 
por seus serviços também apontam a ineficácia do acesso a serviços ou meramente a desconfiança 
deste sistema impessoal que é a medicina tradicional. Por tudo isso, é que buscamos realizar não 
somente um trabalho sobre memória nem sobre rezar, cuidar e curar, mas sim sobre as memórias de 
mulheres que, como guardiãs desse saber, narram a história social do grupo a que pertencem, muito 
embora saibamos que nos dias de hoje, vêem decrescer a procura por esse saber, já que, 
tragicamente o homem está perdendo o diálogo com os demais e o reconhecimento do mundo que o 
rodeia, quando é nele que se dá o encontro, a possibilidade, gesto mais supremo desse ser chamado 
homem (SABATO: 1995).

MATERIAL E MÉTODOS

Buscamos desvendar a essência existente por trás da palavra, pois mais do que o significado 
literal, as palavras têm o poder de simplesmente encantar, sem a necessidade de possuir uma função 
definida. O indizível, aqui, é mais valorizado que uma frase que informa sem emocionar. As 
palavras, nas memórias reinventadas (BARROS: 2008), voam livres sem obedecer a regras que, por 
fim, podem assassinar seu encanto.

Não se trata aqui de trabalharmos através de amostragem, mas de usarmos a história de vida 
como um método através do qual reconstruímos a trajetória dessas mulheres, analisando a 
construção de saberes dos quais são guardiãs. O processo de descoberta destas mulheres se dá por 
indicações, pois somente nas comunidades é que ficamos sabendo da existência destas, sobretudo 
pelo depoimento de quem já necessitou de sua ajuda. Neste sentido, selecionamos somente duas, 
sendo de cidades diferentes da região Oeste Potiguar, haja visto que um mapeamento mais amplo 
exigiria mais esforço e tempo desta pesquisa.

Como referencial metodológico, utilizamos Ecleia Bosi, posto que é através de seu trabalho 
“Lembranças de Velhos” que mergulhamos na busca de técnicas que subvertem a relação sujeito e 
objeto. Enquanto pesquisador, ao trabalhar a memória dessas narradoras, sou sujeito quando 
procuro saber e sou objeto quando me coloco como meio para transmitir suas memórias, que só se 
expressam quando contadas. 

Buscamos o método de Edgar Morin, na certeza de suas palavras quando afirma: “A minha 
pesquisa de Método parte, não da terra firme, mas do solo que desmorona” (1998). Assim, a 
pesquisa, com abordagem qualitativa, incluiu a além da história oral e de vida como também a 
observação participante em rituais de cura e entrevistas com benzedeiras e membros da 
comunidade. Lembramos que a matéria de nossa pesquisa é essencialmente a fala, a autobiografia 
de nossas narradoras e suas observações que pela própria condição de guardiãs são tão penetrantes 
que não poderíamos suplantar em precisão numérica aquilo que buscamos em profundidade. O 
método apontado não procura uma amostragem, mas sim o corte temporal e a singularidade de seus 
ofícios. Não são importantes somente em si, mas sobretudo pelo que elas tem em comum: mulheres 
idosas que dedicaram a vida na construção desse ofício e no serviço à vida em comunidade. 
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Para tanto, partimos do ato primordial da pesquisa em memória: o escutar. O ideal, como 
nos diz Bosi, seria exercermos o dom de “escutadores infinitos” como ferramenta principal de 
pesquisa. Em cada visita em Mossoró e Areia Branca, em suas casas (lugares onde sempre recebem 
suas dezenas de afilhados, comadres, cumpadres, filhos de santos ou simplesmente vizinhos 
procurando suas palavras mágicas e o universo encantado do saber ancestral), executamos o que 
Roberto Cardoso de Oliveira (1998) chama de ofício de Antropólogo, mas que deve ser estendido a 
todo pesquisador em Ciências Humanas: olhar, ouvir e escrever.

Para que ferramentas de aparente simplicidade (BENJAMIM:1986), sejam suficientemente 
eficazes é preciso a leitura e domínio de textos que abordam essa discussão. Mas uma vez, pelo 
desafio da pesquisa interdisciplinar, não nos restringimos a referências correlatas à determinadas 
linhas de raciocínio, mas procuramos adotar leituras que treinassem nosso olhar para, diante de tão 
sábias narradoras, darmos conta da tarefa de colhermos suas memórias, tarefa que por si exige 
conhecimento e sensibilidade.

Assim, não procuramos esgotar a bibliografia sobre o tema posto que envolvem múltiplos 
olhares, mas pensamos em referências que considerassem o que o alerta que Clarissa Estes  nos faz 
em “Mulheres que correm com Lobos”: 

Uma bibliografia não deveria ser uma lista enfadonha. Ela não tem a intenção de 
ensinar a uma pessoa como pensar, mas procura fornecer a cada um dos temas 
interessantes em que pensar, tentando mostrar-lhe o maior número possível de 
idéias, portanto de opções e oportunidades. Uma boa bibliografia aspira a oferecer 
imagens panorâmicas do passado e do presente que sugerem visões claras para o 
futuro (IBIDEM: 1994).

RESULTADOS

Passamos a fazer parte de uma condição diferente do início da pesquisa, porque ao 
entrarmos nas memórias destas mulheres, partilhamos do que esta autora chama de “comunidade de 
destino”, em que inevitavelmente somos levados a “sofrer de maneira irreversível, sem 
possibilidade de retorno à antiga condição, o destino dos sujeitos observados” (p. 38, 1995). Por 
isso, em suas palavras, nos tornamos “escutadores infinitos” de suas histórias. 

Isto nos remete ao que Clarisse Éstes em sua obra “O dom da história” justifica como 
metodologia, posto que entre seu povo, tradicionalmente “as perguntas costumavam ser respondidas 
com histórias. A primeira história quase sempre evoca outra, que chama outra, até que a resposta à 
pergunta se estenda por diversas histórias.” (ESTÉS: 1998, pág.7). Além disso, a história favorece a 
transmissão do saber e a integração com o grupo ou comunidade, pois:

“ segundo minhas tradições familiares mais profundas, o dom essencial da história 
tem dois aspectos: que no mínimo alguém reste uma criatura que saiba contar a 
história e que, com esse relato, as forças maiores (...) sejam continuamente 
invocadas a se fazer presente no mundo. o relato de uma história é considerado
uma prática espiritual básica” (IDEM, pág. 9).

Neste sentido, é preciso compreender como a palavra falada por mulheres com o ofício de 
rezar, benzer e curar podem acessar outros níveis de realidade, de entendimento e atingir a
dimensão do “milagre” na vida cotidiana. Assim,

Anais do VIII SIC 490

ISBN 978-85-7621-051-1



1 Graduando em Ciências Sociais - UERN;
2 Graduada em Ciências Sociais - UERN;
3 Socióloga, docente do curso de Ciências Sociais - UERN.

É na condição de resistência que a benzeção deve ser vista. Não como um 
resquício de formas antiquadas de curar, algo já superado pela ciência moderna. 
Mas como um ato de resistência política e cultural feito como alguma coisa 
própria, através de uma cultura que contesta e rejeita a linguagem da opressão, da 
dominação e da exploração entre os homens. Deve ser vista como uma singela 
contribuição para um novo projeto de mundo. Contribuição vinda de um grupo de
pessoas que está ao lado dos oprimidos, identificando-se com a sua luta e com os 
seus sofrimentos. E mais do que isso, dando a eles uma explicação e um sentido 
próprio. Contribuição vinda de um grupo de pessoas que ainda não passou pelo 
processo de desumanização que acompanha o enriquecimento de bens materiais 
numa sociedade hostil como é a nossa (Oliveira: 1985).

Compreender como essas mulheres tornaram-se guardiãs desses saberes mágicos, míticos, 
orais, tradicionais numa sociedade caracterizada pela técnica, pela informação e pelo conhecimento 
tecnológico é sem dúvida um grande desafio, assim como observar o poder da palavra que é saber, é 
dom e é memória a partir do ofício das quais são guardiãs. Foi preciso reconstruir a aquisição da
palavra-saber através da memória oral, haja visto que além da fé e da confiança à elas destinadas, as 
orações constituem-se a partir da palavra, conforme podemos ver em algumas orações proferidas no 
ato do benzimento, variando um pouco por cada uma das benzedeiras ouvidas:

Benzer de quebrante 

Todas às vezes em que for benzer alguém iniciar com as orações do Pai Nosso e 
Ave Maria.
À Nossa Mãe Maria Santíssima e a Nossa Mãe Maria Virgem pelas cinco chagas 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Deus te fez, Deus te criou, Deus te batizou, Deus te crismou e Deus te consagrou.
Deus te salve cruz bendita, lá no céu ta escrita (3x).
Deus te salve casa santa lá no céu foi escrita (3x).
Deus e a Jesus que cure seus filhos e suas filhas (nome da pessoa)
Quero que Deus dá o poder de curar o mal ruim que está em (nome da pessoa)
Ar da noite, ar do dia, ar das estrelas, ar da lua, ar do sol, ar do dia, ar do tempo, ar 
das águas, ares preto, ares branco, ares amarelo. Benzo (nome da pessoa) de 
quebrante, mal olhado e vento virado. 
Com dois eu lhe pus, com três eu lhe tiro, quando Deus pai, Deus Filho, Deus
espírito Santo. Amém.
Nossa Senhora saiu para o mundo curando três mal, curando de feitiço, malefício, 
inveja, invição e olho ruim.
Com dois eu lhe pus, com três eu lhe tiro, com Deus Pai, Deus Filho, para sempre e 
Amém. Jesus.
(Nome da pessoa) Em redor de _____________________ tem três conquista: São 
Pedro, São Paulo, São João Batista que defende do veneno, do feitiço, malefício, 
inveja, invição e olho ruim.
Com Deus eu lhe pus, com três eu lhe tiro, com Deus Pai, Deus Filho para sempre 
e Amém Jesus.(3x) (Entrevista com D. Maria Pinheiro).

Observa-se que a benção é feita sempre com três galhos de guiné, alecrim ou ramo verde, ou 
mesmo o tão comum na região, galho de peão roxo (que sempre costuma ficar murcho depois do 
ritual), havendo também a indicação de banhos, chás e a utilização de outros tipos de cura 
dependendo do mal atribuído, como por exemplo, espinhela caída (arca caída), quando as 
benzedeiras usam fitas para constatar e posteriormente executam gestos característicos para por o 
tal “ossinho” no lugar. Os chás e banhos de ervas medicinais também são, muitas vezes, receitados. 
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As ervas podem ser benzidas, o que torna sua eficácia ainda maior. Um emplasto com sumo folhas 
com sal é tiro e queda para destroncado; também pode-se tomar o sumo da erva que age como 
antiinflamatório. O chá de rosa branca é ótimo para o útero e doenças relacionadas a essa parte do 
corpo da mulher. O chá de erva-doce é recomendado para espinhela caída e age, também, como 
calmante.

A origem de muitas rezas pode ser puramente religiosa, ou fruto de um hibridismo de 
religiões, ou mesmo de um misto entre conhecimento popular com práticas religiosas. Em geral, as 
rezadeiras se dizem católicas, mas muitas recebem influência de crenças espíritas, como as das 
religiões afro-brasileiras e dos rituais indígenas, especificamente constatado na benzedeira que é 
mestra na Jurema.

A cultura das rezadeiras, como é conhecida no Brasil, não se trata apenas de uma tradição 
nacional, claro. A reza, a oração, o ato de impor as mãos (providas ou não de objetos sagrados como 
crucifixos, livros sagrados, ervas, entre uma imensa variedade de coisas) é comum em muitas 
culturas ocidentais e orientais. Hajam vista alguns rituais budistas, hindus; e mesmo entre 
evangélicos a cultura das orações por meio da imposição das mãos não deixou de existir. Embora a 
maioria deles - ex-católicos - reprovem a prática das rezas.

As orações, proferidas por elas de maneira rápida e entoada, juntamente com a fé que 
abraçam, são as principais ferramentas para cuidar e curar. Ainda hoje recebem bastante crianças, às 
quais dedicam os seguintes cuidados: 

“eu faço uma cruz com os pés da criança, rezando três vezes o Padre-Nosso e Ave-
Maria; virando-a de bruços, tomava-lhe os pés bem juntinhos, sobre os quais fazia 
o nome do Padre, e oferecia a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então rezava assim: –
Deus qui te feis,/ Deus qui ti criou,/ Nossa Senhora é qui tira /esse mal qui ti 
introu.// E rezava um Padre-Nosso e uma Ave-Maria à Nossa Senhora da 
Aparecida (Entrevista à Dona Clinaura)".

Geralmente a benzedeira aprende as orações, os gestos, os remédios, com algum parente 
próximo. Nem sempre gostam de passar a outros as palavras que rezam, pois nestas residem o saber 
que adquiriram, ou por ensinamento de alguém que as iniciou, ou por suas próprias orações 
alcançaram esta graça. Todas ressaltam sempre a partilha da cura por ser este um dom recebido e 
que por isso, deve ser repassado. Por isso, não chegam a cobrar pela cura, muito embora presentes e 
agrados são sempre bem vindos como uma representação da gratidão pela cura alcançada, e 
segundo elas, chegam nos momentos por vezes em que mais precisam, como expressão divina por 
doarem-se aos que as procuram. Nunca saímos da casa delas sem uma conversa, um cafezinho. Por 
mais humilde que sejam, recebem à todos que chegam e reside neste acolhimento o motivo de 
estarem sempre com a casa cheia e terem ao longo dos anos, adquirido respeito que muitas vezes, 
ultrapassam os limites de suas comunidades.

CONCLUSÕES

Afirmamos assim, conforme a antropóloga Elda Rizzo, que as benzedeiras executam os 
saberes da cultura popular já não acessíveis a qualquer um, posto que cada vez mais distanciamo-
nos dos saberes tradicionais. Assim, podemos defini-las como “Cientista popular e médica popular
que possui uma maneira muito peculiar de curar: combina os poderes místicos da religião e os 
truques da magia aos conhecimentos da medicina popular.” (OLIVEIRA: 1985). São, nas palavras 
de Clarisse Éstes, as grandes mães,
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“ grandmère, a maior das mulheres, (...), que mantém unidas as grandes e 
totalmente úteis capacidades aparentemente ilógicas da psique profunda. (...) ser 
sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura de novos conhecimentos; ser cheia 
de espontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obstinada; ser ousada e 
precavida; abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original”. (pág. 9-10).

Há duas variações da imagem da anciã: a rainha e a sacerdotisa. Em algumas culturas estes 
papéis combinavam-se de modo que as rainhas conduziam o seu poder tanto na religião como na 
política. Em ambas situações, há uma ligação com o serviço à comunidade, tanto por sua ligação 
direta com o divino bem como por seu papel de poderosa chefe de estado. A anciã não busca o 
poder para si mesma, mas pelo que pode fazer pelo seu povo, sua comunidade.

No entanto, nem mesmo elas sabem explicar o porquê desse conhecimento misterioso. Dona 
Clinaura, é conhecida, querida por todos e procurada nos momentos de aflição, principalmente pelas 
mães, que chegam com as crianças caídas no colo, sem que nem mesmo os remédios ajudem a 
melhorar. Não sabe ler nem escrever e conta que aprendeu a rezar com a sua mãe, quando era 
adolescente e quebrava pedra para sobreviver. Ela diz que, até hoje, não teve uma criança que não 
tenha saído boa de sua casa, e continua explicando como aprendeu esse ofício: "Eu aprendi os 
dizeres com a minha mãe, que fazia isso e rezava com fé e aí a pessoa ficava curada", explica Dona 
Clinaura, ressaltando que além dos moradores do bairro, recorrem a ela pessoas de todas as classes 
sociais.

Nesse sentido, a partilha desse dom se estende para além da comunidade, quando afirma que 
"Se vier aqui eu atendo. Dia desses, um homem de fora, de São Paulo chegou de visita à família. 
Sem mais nem menos, ele caiu desfalecido e foi preciso três pessoas pra carregar. Ele esteve aqui, 
eu rezei e ele, que nem acreditava em quebranto, ficou bom", explica ela, levantando as folhas de 
pião, que ficam murchinhas depois da reza. Clinaura diz ainda estar sempre pronta a atender 
qualquer pessoa lhe pedindo uma reza. Para os mais velhos, há bênção para pessoas, animais, rezas 
pela paz nas famílias, para tirar cobras de uma fazenda, para haver boa viagem. Reza em doentes, 
mesmo quando estão distantes e a benzedeira também costuma ensinar remédios da medicina 
caseira.

As perturbações/enfermidades/problemas que exigem o trabalho destas mulheres não 
constam do rol da Medicina científica. As benzedeiras alegam que existem “doenças de médicos” e 
“doenças de benzedeiras”. Essas doenças das quais se ocupam são mais do que conjuntos de 
sintomas e de sinais físicos. Elas se caracterizam por possuírem uma série de significados 
simbólicos – psicológicos, sociais e morais – para os membros de grupos sociais específicos. As 
doenças curadas pelas benzedeiras se configuram como perturbações que atingem não apenas o 
corpo, a esfera física, mas estão relacionadas a questões sociais, psicológicas e/ou espirituais que 
afetam a vida cotidiana como um todo (SANTOS: 2007). Segundo Dona Maria, assim que a pessoa 
chega em busca de sua ajuda, ela percebe logo qual é o problema. Tem o dom de ver o que aflige 
quem a procura e na medida do possível, tenta ajudar. Filha de pescador, desde seus treze anos 
descobriu seus dons e aprendeu a trabalhá-los na espiritualidade, sempre ajudando quem precisasse. 
Em todos esses anos foi percebendo a mudança de valores da sociedade, não deixando porém de 
emitir sua opinião. Muito falante e sempre disponível, quando perguntamos porquê as pessoas hoje 
em dia sofrem tanto de problemas como depressão e stress ela é taxativa: “ Essas pessoas estão 
assim porque não sofreram de verdade na vida. Se a vida fosse hoje como era difícil no meu tempo, 
esse povo no instante ficava forte pra vida”. 

Elas explicam seus serviços em termos culturais mais amplos, mais familiares, envolvendo 
os aspectos social, psicológico e espiritual da vida de seus pacientes - enquanto os médicos 
concentram-se principalmente na doença física e nos patógenos ou nos comportamentos que 
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supostamente causam as doenças (AMORIM: 2000). A palavra, é portanto, o meio através do qual 
realizam o dom, transformando-o em cura e transmitindo aos seus ouvintes. 

Ao discutir os efeitos de práticas mágicas em diversas culturas, Claude Lévi-Strauss 
debruça-se sobre a eficácia destas práticas. Aponta, entretanto, que a eficácia da magia implica em 
aspectos interdependentes e complementares: a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; a 
crença do enfermo (ou vítima) no poder do feiticeiro e a confiança e as exigências do grupo social. 
No caso da benzedeira, esta aprende o ofício e acredita nos benzimentos como meio de cura 
(ASSUNÇÃO: 2006). Seus cuidados transmitidos em palavras envolvem e requerem atenção e 
toque, além de remédios e banhos à base de plantas. O enfermo que a procura acredita que ela tem o 
“dom” de curar, pois o recebeu de Deus. A opinião coletiva reforça a crença no poder de cura das 
benzedeiras, pois a prática da benzeção faz parte das tradições culturais do grupo e tem eficácia 
simbólica para seus membros, pois como lembra Halbwachs (1990), fazem parte da memória 
coletiva destes indivíduos porque estão em suas consciências coletivas. 

Este trabalho diferencia-se dos demais trabalhos existentes justamente por partir da palavra 
destas guardiãs como ofício, guardada na memória. Nas poucas pesquisas existentes sobre essas 
práticas, quase sempre reforçam-se os depoimentos dos adeptos (que mesmo compartilhando da 
visão dessas mulheres sobre essas enfermidades/perturbações e práticas de cura, não são em si os 
detentores desse saber) ou mesmo a oposição a tais práticas (GOFFMAN: 1975). Mesmo quando 
admitidas como donas do oficio, suas falas são sempre transmitidas a partir da interpretação do 
pesquisador e servem muito mais para corroborar hipóteses e argumentos do que ouvi-las como 
detentoras desse saber. Daí a necessidade de fazermos, no dizer de Geertz (2002), uma pergunta 
básica: “de quem é a vida afinal?”, atentando para o fato de estarmos ali e não sermos o detentor 
deste saber, por mais familiar que nos seja.
São as detentoras das “ contradições divinas, (...) arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia, 
do qual a avó é uma representação simbólica”. (ESTÉS:1994, pág. 10). Por isso concluímos que 
podemos chamá-las de mulheres sábias, pois por seus dons e suas trajetórias construíram “Os 
fundamentos do que é ‘grande’, em oposição ao que é ‘apenas comum’, conquistados no início da
vida, no meio ou mais tarde muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, 
decisões equivocadas e recomeços impetuosos.” (IDEM, pág. 11).

Enquanto prática aparentemente em desuso, a memória é o lócus privilegiado desse saber 
transmitido. Em alguns trabalhos, estas sequer são identificadas por seus nomes próprios,
denunciando o preconceito inerente a algumas áreas de conhecimento sobre essas práticas. Nesse 
sentido, trabalhar a memória destas mulheres atribui o caráter de minimizarmos as interpretações de 
observadores de um dom que por si só é a palavra proferida, que cura e acalenta. Buscamos a 
resiliência presente nas palavras destas mulheres, em que, como lembra Boris Cyrulnik (2009), “no 
fim da frase, já não somos como éramos antes”. Assim, concordamos com Estés quando 
poeticamente nos lembra que “ as  grandes árvores eram as verdadeiras guardiãs espirituais do 
povoado (...) as velhas árvores, como os anciãos da aldeia, nunca eram cortados nem deixados à 
míngua.” (IBIDEM, pág. 34)

A partir deste ponto, nossa pesquisa aponta para um universo a ser explorado em pesquisas 
futuras, que referem-se a gama de interpretações do arquétipo feminino abordado em diversas 
culturas e autores. Por enquanto, nos detemos a ressaltar a constatação de que “Dentro da psique de 
muitas mulheres existe algo que entende intuitivamente que o conceito de ‘curar está incluído na 
palavra saúde. Quando ferida, ela se torna ‘cheia de cura’” (ESTÉS:1994, pág.40).
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HISTÓRIA LOCAL E MEMÓRIA SOCIAL EM ASSÚ: IDENTIFICAÇÃO E 
CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO FÓRUM JOÃO CELSO FILHO. 

Cleiane Simone de Araújo1, Diego de Sousa Silva2, Josiane Maria de Castro Ribeiro3

RESUMO: O objetivo da pesquisa aqui apresentada consistiu em ler, identificar e catalogar os 
documentos atualmente guardados numa sala de depósito do Fórum João Celso Filho, na cidade 
Assú, Rio Grande do Norte. O nosso trabalho deu continuidade à atividade de outras duas bolsistas, 
afastadas do projeto em virtude da conclusão de seus cursos de graduação. Desta forma, quando 
iniciamos a pesquisa, já havia um acúmulo de mil novecentos e trinta e três processos identificados, 
catalogados e organizados em suas devidas caixas e estantes. Prosseguimos a atividade, cuja 
metodologia consiste na tarefa de leitura, na íntegra, de cada processo existente no arquivo, sua 
datação, identificação e anotação de observações referentes a cada documento. A nossa  pesquisa 
resultou num total de cento e sessenta e nove processos identificados, catalogados e arquivados.
Aos poucos, o arquivo do Fórum vai sendo organizado, o que torna possível a utilização dos 
documentos, a despeito da falta de climatização e outros recursos. Este projeto é fundamental para a 
construção deste espaço de pesquisa e para a disponibilização de documentos voltados para a
construção da História Local do Vale do Assú.

PALAVRAS-CHAVE: Fontes Históricas, História Local, Memória Social.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa parte de um entendimento basilar: os documentos são a matéria 
fundamental para o trabalho do historiador. Sem os documentos que, através do interesse do 
pesquisador, são alçados à condição de fontes históricas, não é possível a realização da pesquisa e o
próprio ensino de história fica severamente prejudicado.

Fonte histórica, documento, registro, vestígio são todos termos correlatos para 
definir tudo aquilo produzido pela humanidade no tempo e no espaço; a herança 
material e imaterial deixada pelos antepassados que serve de base para a construção 
do conhecimento histórico. (...) A preocupação com o documento é uma das 
primeiras e principais questões postas ao historiador, e trabalhá-lo em sala de aula 
ajuda a formar novas gerações capacitadas a pensar, refletir e construir novas 
fontes para a interpretação das sociedades. Cabe a professores e professoras 
conhecerem a diversidade de fontes históricas, e suas linguagens, e traduzi-las em 
recursos para o trabalho com os alunos. Trabalhar diretamente com o documento 
permite que o estudante possa se sentir mais próximo do passado, e, se bem
orientado, criar suas próprias interpretações acerca do fato ou do contexto 
estudados. (SILVA e SILVA, 2006)

Sabendo da importância dos documentos para o trabalho do historiador e, ainda, cientes 
da grave escassez de fontes para a produção de pesquisas locais, o que implica no trabalho em sala 
de aula, iniciou-se em 2010, através do projeto de pesquisa PIBIC/UERN, intitulado “Arquivos e 
Fontes para a História de Assú”, o trabalho de organização da documentação depositada numa 

1 Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Avançado Prefeito Walter Sá Leitão - Assú,
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pequena sala nos fundos do Fórum João Celso Filho. Este “arquivo” contém cerca de quatro mil 
documentos, distribuindo-se entre listas de votantes, inventários, partilhas de bens e processos 
crimes, datados desde fins do século XVIII até o século XX. O nosso trabalho se insere no segundo 
ano desta pesquisa, e, muito embora, muito tenha sido feito, ainda resta ainda mais por fazer.

O acervo que está sendo organizado possibilita aos pesquisadores o desvelamento e 
interpretação de valores, costumes, normas, necessidades e hábitos da gente de Assú, bem como 
pode apresentar aspectos fundamentais da vida material das pessoas daqui. Vale ressaltar a 
recorrente queixa dos professores de história das redes municipal e estadual da cidade, no que se 
refere à ausência de material para o ensino da história local. Assim, os programas escolares têm de 
permanecer excessivamente ligados aos livros didáticos, cujos conteúdos não contemplam o 
contexto e os processos aqui ocorridos. Para melhor elucidar a importância da documentação 
organizada através do nosso projeto, citamos Becellar, num trecho cuja dimensão mais alongada se 
justifica pela importância do esclarecimento.

Traçando um panorama das fontes judiciárias, é fora de dúvida que inventários e 
testamentos são as mais conhecidas e exploradas pelos pesquisadores. Os 
testamentos, preciosos registros das últimas vontades de um indivíduo, permitem 
que se penetre no mundo das crenças e das visões de mundo do homem do passado.
(...) O testamento também permite que se avalie o interesse do indivíduo em 
exercer a caridade cristã, graças às suas últimas vontades no tocante à destinação 
do terço de sues bens. Poderiam ser previstos auxílios a filhos, parentes ou 
conhecidos, inclusive escravos, sob as mais variadas alegações. Quanto aos 
inventários, sua análise vem possibilitando a compreensão de como o patrimônio 
familiar era transmitido de uma geração para outra, por meio de dotes, terça e 
legítima transmitidos aos herdeiros. (...) Os inventários permitem também que se 
discuta a evolução da composição do patrimônio ao longo dos séculos,
diferenciando os níveis de riqueza e ostentação de um grande proprietário do 
século XVII para outro, digamos, do XIX. (...) Os processos crime e cíveis são 
fontes igualmente abundantes e dão voz a todos os segmentos sociais, do escravo 
ao senhor. São fontes preciosas para o entendimento das atividades mercantis, já 
que são recorrentes os autos de cobranças judiciais de dívidas e os papéis de 
contabilidade de negócios de grande e pequeno porte. A convocação de 
testemunhas, sobretudo nos casos de crime de morte, de agressões físicas e de 
devassas, permite recuperar as relações de vizinhança, as redes de sociabilidade e 
de solidariedade, as rixas, enfim, os pequenos atos cotidianos das populações do 
passado.(BACELLAR, 2005)

A passagem acima citada nos permite destacar todas as possibilidades de investigação 
histórica mediadas pelo trabalho com o corpus documental que estamos organizando. Trata-se, de 
fato, da transfiguração de um conjunto de papéis empoeirados, muitos em estado de decomposição, 
em um arquivo com possibilidades reais de utilização para o trabalho científico. Cabe ainda deixar 
claro que o objetivo da pesquisa é prosseguir nesta tarefa de construção, bem como elaborar uma 
cartilha sobre o conteúdo do acervo e sobre a correta utilização e manuseio dos documentos.

MATERIAL E MÉTODOS

Seguindo o planejamento de traçado para a realização da pesquisa, demos continuidade 
ao trabalho iniciado pelas bolsistas anteriores, seguindo o mesmo método já adotado. Da pequena 
sala onde estão depositados os arquivos, selecionamos um estante. Desta, vamos trabalhando caixa 
por caixa, seguindo a ordem das prateleiras, até esgotar a totalidade de caixas existentes em cada 
estante. Após a leitura de cada documento, preenchemos uma ficha que contém os dados abaixo 
relacionados.

 Sala onde o documento está arquivado;
 Número da estante;
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 Número da prateleira;
 Número da caixa por Vara, material da caixa (papel ou plástico), número da caixa 

após catalogação;
 Data de catalogação;
 Identificação do documento (Vara de procedência, número do processo, período/ano, 

conteúdo, local);
 Tipo de material (manuscrito, impresso, datilografado, outros);
 Observações adicionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nossa atuação na organização dos documentos resultou num acúmulo de cento e 
sessenta e nove processos devidamente identificados e catalogados. Acreditamos que este resultado 
deve ser compreendido como mais uma importante etapa dos objetivos propostos por este projeto, 
qual sejam: a construção de uma base documental que dinamize a pesquisa científica, o que, por sua 
vez, possibilitaria a formação de profissionais de História melhor qualificados para o ensino, devido 
à experiência fundamental da pesquisa. 

Por fim, destacamos o trabalho permanente de divulgação e conscientização da 
comunidade, e, fundamentalmente, dos professores das redes municipal e estadual de ensino, acerca 
da necessidade de conservação, manuseio adequado e utilização do acervo. Desta forma, o projeto 
se insere na busca constante e fundamental de pensar e construir a indissociabilidade de ensino 
pesquisa e extensão. Demonstramos, a seguir, a tipologia dos documentos catalogados nesta fase do 
projeto. 

TABELA 01: Tipologia e quantidade de documentos identificados e catalogados. Caixas114, 115,  
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131.
TIPO DE PROCESSO QUANTIDADE
Inquérito policial 24
Apelação criminal 01
Ação penal comum 18
Ação penal / Juri 03
Execução penal 01
Arrombamentos 09
Atropelamentos 02
Homicídios 12
Fechamento de casa de prostituição 01
Furto 10
Estupro de menor 02
Estelionato 03
Sonegação fiscal 01
Mandado de busca e apreensão 08
Termo circunstanciado 02
Execução provisória 01
Tentativa de roubo 02
Agressão física 06
Porte ilegal de armas 08
Assédio sexual a menor 01
Infração (flagrante ao acusado dirigindo alcoolizado) 02
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Pedidos diversos 03
Queixa-crime 02
Desacato à autoridade 01
Tentativa de homicídio 01
Violência doméstica 03
Agravo de execução penal 01
Procedimento investigatório 01
Atentado contra a paz pública 01
Ameaça de violência e morte 01
Voz de prisão 01
Invasão domiciliar 01
Falso testemunho 01
Poluição sonora 01
Estupro 01
Tráfico de drogas 01
Invasão domiciliar seguida de furto 01
Abandono de lar 01
Infração ao bem público 01
Flagrante de drogas em presídio 01
Assalto 02
Fonte: Tabela construída pelos bolsistas.

CONCLUSÃO

Como já afirmamos anteriormente, este projeto tem um caminho que segue para trás e 
para frente. Nossa atuação deu continuidade ao empenho de outra equipe que nos precedeu e o 
material por nós organizado faz parte de um trabalho coletivo que ainda não terminou. Todavia,
como bolsistas e estudantes de História, não poderíamos terminar este artigo sem evocarmos os 
mestres que nos ensinaram, e ainda ensinam, sobre a importância da relação do pesquisador com 
suas fontes. Mais do que papéis velhos e empoeirados, os documentos são os caminhos que nos 
permitem voltar ao passado para reinterpretá-lo, a partir das pessoas que habitam suas páginas e de 
suas memórias até então silenciadas.

Mais que o singular, favorável à abstração, o plural que é o modo gramatical da 
relatividade, convém uma ciência da diversidade. Por trás dos grandes vestígios 
sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas,] por trás dos escritos 
aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas 
daqueles que as criaram, são os homens que a história quer capturar. Quem não 
conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom 
historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali 
está a sua caça. (BLOCH, 2001).

Todavia, encontrar essas pessoas e o ambiente em que elas viveram não surge, 
automaticamente, da leitura dos documentos. Estes só adquirem o caráter de fontes históricas 
quando respondem a uma pergunta, a um interesse de investigação colocado pelo historiador. 

É comum dizer-se que os fatos falam por si. Naturalmente isto não é verdade. Os 
fatos falam apenas quando o historiador os aborda: é ele quem decide quais os fatos 
que vêm à cena e em que ordem ou contexto. Acho que foi um dos personagens de 
Pirandello quem disse que um fato é como um saco – não ficará de pé até que se 
ponha algo dentro. (CARR, 1982).

Sendo assim, o nosso projeto organiza meios de responder a possíveis perguntas ainda 
não formuladas. Mas, para que tais perguntas sejam construídas, nas salas de aula da Universidade 
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ou nas salas de aulas das escolas da cidade, é necessário que existam possibilidades de respostas, é 
preciso que exista um caminho. É isso que estamos tentando oportunizar.

Devemos, ainda, dizer que, apesar do empenho dos funcionários do Fórum, 
responsáveis pelo arquivo, que procuram organizá-lo da melhor maneira possível, as dificuldades 
para a realização do trabalho permanecem grandes. Não dispomos de uma sala adequada, e, 
atualmente, o local onde realizamos a pesquisa não conta, sequer, com iluminação adequada. Além 
disso, também não contamos com recursos para o material de apoio, como avental, luvas, máscaras, 
lupas, canetas, papel, cópias etc. Estes itens estão, até o momento, sendo custeados com recursos da 
coordenadora do projeto. O cenário torna-se mais preocupante, pois tivemos a notícia triste de que a 
única bolsa que dispúnhamos para manter o projeto foi cortada, apesar do cumprimento diligente de 
todo o planejamento que nos foi proposto. 

Então, terminamos este artigo com uma sensação de que, com todas as dificuldades, 
estamos exercendo um papel importante para nossa formação, é claro, mas, também para a de 
muitos outros. Não poderia deixar de ser, posto que esta é a finalidade da pesquisa acadêmica. 
Todavia, terminamos, também com um sentimento de pesar, pois a experiência no projeto nos 
convenceu da importância do que está sendo feito. Bem, quanto ao futuro do projeto, ainda não 
sabemos... A História dirá? 
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INVESTIGANDO A ESCOLA PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DA FAMÍLIA: ÊNFASE 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Sara Larissa de Braga Lima1, Arilene Maria Soares de Medeiros2

RESUMO: Esta pesquisa objetiva investigar a escola pública sob a perspectiva dos pais dos alunos. 
Sabe-se que a participação da família na educação dos filhos é uma condição necessária ao 
desenvolvimento da criança e à implementação da gestão democrática (LDB 9.394/96). O campo de 
pesquisa foi determinado pela experiência no I Estágio Supervisionado na Educação infantil, cujo 
lócus foi a Unidade de Educação Infantil Saberes, com a realização de entrevista estruturada com 
quatro mães ou responsáveis pelas crianças. A escola e família são instituições responsáveis pela 
educação das crianças e jovens. Elas precisam ser aliadas, para que o ensino-aprendizagem aconteça 
efetivamente. A escola não pode desconsiderar os conhecimentos prévios das crianças e jovens, 
nem a família pode passar uma borracha no que a escola trabalha. Se assim fosse, ao invés de uma 
ajuda recíproca, ter-se-ia uma influencia negativa de uma sob a outra. A escola necessita se 
aproximar mais da família, no sentido de favorecer a participação nas decisões e não apenas 
convocá-la para fazer reclamações ou queixas. A família reconhece o valor da escola, mas também 
a escola deve reconhecer a relevância da família no aprendizado e no desenvolvimento das crianças. 
Enfim, a escola e família devem caminhar juntas para assegurarem suas funções (específicas) na 
educação das crianças e dos jovens, vislumbrando sempre uma educação de qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Escola Pública. Família.

INTRODUÇÃO 
A família transmite conhecimentos a seus filhos antes mesmo de serem inseridos no 

espaço escolar. As crianças ampliam seus conhecimentos diariamente e a escola deve ter 
consciência desse fato para poder fazer com que a família se torne sua aliada no processo de ensino 
e aprendizagem. Para a realização dessa pesquisa no segmento bibliográfico, foram estudados os 
autores: Freitas (2009) que discute a escola e família, definindo seus papéis na sociedade; Nogueira 
(2006) fala das interações entre família e escola, suas mudanças na sociedade; Carvalho (2004, 
2000) analisa a escola como extensão da família e vice-versa, bem como a questão do gênero; Paro 
(2000) discute a contribuição dos pais para a qualidade de ensino e Caetano (2004) tem a intenção 
de conscientizar a escola na perspectiva da construção de uma parceria família e escola. Os autores 
indicam e demonstram que a participação da família na educação da criança é uma condição 
indispensável para a realização de um trabalho pedagógico de qualidade,  por isso essa participação 
não deve se restringir apenas as reuniões que esporadicamente a escola promove.

O principal objetivo da pesquisa consiste em investigar a escola a partir da perspectiva 
dos pais dos alunos, tentando perceber como avaliam Unidade de Educação Infantil que os/as 
filhos/as frequentam, bem como participam da educação das crianças. 

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa consiste numa investigação de natureza qualitativa, envolvendo dois 

1 Acadêmica do 7º Período de curso de Pedagogia, Campus Central, Mossoró. Bolsista do CNPq. 
2 Professora Doutora da Faculdade de Educação, Campus Central, Mossoró.  Atualmente, Coordenadora  do Programa do Pós-

Educação (POSEDUC). 

Anais do VIII SIC 502

ISBN 978-85-7621-051-1



2

aspectos: 1) a pesquisa bibliográfica a partir de livros e artigos, procurando compreender e analisar 
a relação entre escola e família para a aprendizagem da criança; 2) a pesquisa empírica, tomando
como referência os pais de alunos que frequentam à Unidade de Educação Infantil Saberes3. A
escolha em realizar a pesquisa nesta UEI se deve ao fato de ter realizado o I Estágio 
Supervisionado, alunos não realizavam as atividades de casa, então foi escolhido os pais de duas 
crianças que executavam essa atividade atuando numa sala de crianças com a faixa etária de 4 anos, 
no qual foi observado que alguns dos e dois que não a realizavam.

Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista estruturada com a participação de 
quatro mães e/ou responsáveis pelas crianças. Na entrevista, procurou-se apreender: a) a satisfação 
das mães quanto à UEI que o/a filho/a frequenta; b) o desenvolvimento da criança após o ingresso 
na UEI; c) quem ajuda a criança nas tarefas que leva para casa; d) a participação da família nas 
reuniões na UEI; e) principais temas abordados nas reuniões; f) a participação da família na 
aprendizagem da criança; g) a aprendizagem escolar da criança e sua sintonia com o que a família 
espera; h) contribuição da parceria escola e família para o desenvolvimento da criança; i) melhorias 
que faria na UEI que seu/sua filho/a frequenta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa teve dois momentos distintos, porém diretamente articulados entre si: o da 

pesquisa bibliográfica, cujo objetivo era o de apropriação de referenciais que pudessem contribuir 
com nossa compreensão acerca da relação entre escola e família; o da pesquisa empírica, com a 
realização de uma entrevista estruturada com quatro mães e/ou responsáveis pelas crianças que 
frequentam a UEI Saberes. 

a) O que diz a literatura sobre a participação dos pais na educação dos/as filhos/as
A família é parte essencial da educação e formação dos indivíduos, pois, a instituição 

familiar é o primeiro contato que a criança tem na sociedade, adquirindo com ela valores, costumes, 
por isso é evidente que a escola não pode negar a presença da família no espaço escolar e 
desconsiderar os conhecimentos que ela pode passar para os alunos. A família, desde nascimento da 
criança e durante a vida, é uma das responsáveis pela sua educação, é nela que a criança se 
espelhará, agindo, observando seus familiares, falando como eles falam, adquirindo os costumes, os 
valores, modos de vestir, preferências de comida. A família transmite esses conhecimentos para as 
crianças que servirão de base para toda sua vida. 

Com as mães inseridas no mercado de trabalho, desde cedo, as crianças passaram a 
frequentar a escola e se percebe que os alunos mais interessados são aqueles que os pais estão 
sempre ajudando nas tarefas escolares, incentivando sua aprendizagem. Paro (2000, p. 15) afirma:

Uma nova postura positiva com relação ao aprender e ao estudar não acontece de uma hora 
para outra nem de uma vez por todas, é um valor cultural que precisa ser permanentemente 
cultivado. Começa a formar-se desde os primeiros anos de vida, precisa de ambiente 
favorável para desenvolver-se e carece de estímulos permanentes durante a infância e a 
adolescência. 

Essa postura positiva começa a formar-se com a participação da família na educação 
dos filhos, uma vez que as crianças aprendem os hábitos, as crenças dos pais. Se os pais têm o 
hábito de ler, por exemplo, os filhos tendo-os como modelo se interessarão mais pela leitura do que 
aqueles que não tiveram essa experiência.

Quer de uma forma ou outra, há preocupação da família com o sucesso ou fracasso dos 
filhos na vida escolar e profissional, as crianças a partir de 3 a 4 anos ingressam na escola e a 

3 Todos os nomes que aparecem neste trabalho são nomes fictícios, inclusive da UEI. 
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família seleciona o melhor ambiente para a aprendizagem delas, visando o êxito deles em decisões 
futuras. Nogueira (2006, p. 160) explicita:

Esse novo modelo de família alarga de forma intensa a responsabilidade parental em 
relação aos filhos. Estes últimos funcionam como um espelho em que os pais vêem 
refletidos os acertos e erros de suas concepções e práticas educativas – os quais costumam 
se fazer acompanhar de sentimentos de orgulho ou ao contrário de culpa.

A participação da família nos estudos de seus filhos, na realização das tarefas de casa, 
em pesquisas escolares, é de notável importância, pois as crianças com o apoio dos pais se sentirão 
motivadas a aprender, significando seu aprendizado e esse pode ser um dos fatores para a 
diminuição das taxas de repetência e evasão escolar.  Nogueira (ibid) traz, em seu artigo, várias 
pesquisas relatando a influência positiva do envolvimento parental na escolaridade dos filhos.  Em 
determinadas situações, os pais não têm tanta disponibilidade de tempo para as crianças e não as 
ajudam em suas atividades escolares, não participando de seus processos de ensino-aprendizagem, 
então os filhos vão tendo dificuldades nas disciplinas trabalhadas pela professora devido a ausência 
do apoio dos pais nos estudos.

Educar é um bem mais amplo que ensinar e transmitir informações, por isso os pais 
devem estar presentes nos assuntos escolares e junto da escola participando da educação de seus 
filhos. Segundo Freitas (2009, p.30 ), “a família moderna nem sempre segue o modelo religioso 
tendo como referência a sagrada família”.  A estrutura familiar vem sofrendo alterações. Têm 
famílias que tem apenas avós e netos, tios e sobrinhos, pai e filhos e mãe com filhos. A escola 
precisa conhecer a realidade de cada família para melhor compreender seu aluno, conhecendo sua 
história de vida, valorizando os conhecimentos que a criança adquiriu junto com a família, 
buscando relacionar esses ensinamentos os conteúdos trabalhados em sala. Nogueira (2006, p.161) 
complementa afirmando que “a instituição escolar hodierna deve conceber seu trabalho educativo 
em conexão com as vivências trazidas de casa pelo educando”. Nessa mesma perspectiva, Paro 
(2000, p. 25) provoca: 

O fato da escola ter funções específicas não a isenta de levar em conta a continuidade da 
educação familiar e a escolar, por outro lado, é possível imaginar um tipo de relação entre 
pais e escola que esteja fundada na exploração dos primeiros pela segunda. É possível 
imaginar um tipo de relação que não consista simplesmente de ajuda gratuita dos pais à 
escola.

Tais provocações nos ajudam a compreender que a relação entre escola e família –
entendida como os pais e/ou responsáveis pelas crianças e jovens – é fundamental não no sentido de 
uma sobrepor-se ou impor-se à outra, mas de ajuda mútua entre elas para assegurar a qualidade da 
educação.  

A criança, ao ingressar na instituição escolar, não pode ser considerada uma tabula 
rasa, desprovida de crenças, valores e experiências. Aliás, por menor que seja ela, já adquiriu 
experiências com a família. A escola deve reconhecer isso, porque não é a dona de saber e nem o 
único meio pelo o qual os indivíduos podem aprender. A família transmite ensinamentos à criança. 
Ela também é responsável pela educação. O apoio dos pais facilitará a aprendizagem dos filhos e 
eles se considerarão importantes perante a família a cada novo conhecimento aprendido

A escola e família são instituições responsáveis pela educação das crianças e jovens. É 
óbvio que há outras instituições que contribuem com a educação dos indivíduos, mas, 
inegavelmente, essas duas são as mais evidenciadas socialmente. A escola tem a função de trabalhar 
com as crianças conhecimentos de aspectos cognitivos, psicomotor, afetivo, social e a família tende 
a reforçar ou não esse ensino. 

A escola não pode desconsiderar os conhecimentos prévios das crianças e jovens, nem a 
família pode passar uma borracha no que a escola trabalha. Se assim fosse, ao invés de uma ajuda 
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recíproca, ter-se-ia uma influencia negativa de uma sob a outra.  A parceria escola e família é muito 
importante para a vida escolar das crianças e jovens, pois eles precisam sentir-se apoiados em seu 
processo  educativo. 

Da mesma forma que Canário (2006), Freitas (2009, p.18 ) fala que: “A escola não 
considera os conhecimentos que o aluno adquiriu tanto na família como na sociedade se 
restringindo apenas aos conteúdos escolarizados”, residindo o velho problema: o que a escola 
ensina torna-se distante da vida cotidiana dos indivíduos. Sempre cabe questionar: por que a escola 
se distancia da vida das pessoas ou por que a vida cotidiana não encontra espaço dentro da escola? 
De modo geral, percebe-se que os alunos aprendem as disciplinas propostas pela escola, nas várias 
áreas do conhecimento, mas a relação entre os conhecimentos escolares e a realidade em que estão 
inseridos não está estabelecida, cabendo a escola trabalhar essa relação. 

Quando se trata da participação dos pais na educação de seus filhos, a escola acaba 
restringindo-a a reuniões, normalmente, carregadas de queixas e reclamações, excluindo a
possibilidade de os pais participarem das discussões pedagógicas. A participação dos pais na 
educação dos/as filhos/as é esperada pelo dever de casa criado por políticas educacionais, como diz 
Carvalho (2003, p 94) “é uma prática cultural que há muito integra as relações família–escola e a 
divisão de trabalho educacional entre estas instituições”. A parcela de responsabilidade da família 
na educação de seus filhos consiste em ajudá-los a resolver as tarefas propostas pela escola e na 
participação das decisões escolares. Nas reuniões de pais e mestres, de acordo com a literatura 
pesquisa, os docentes relatam fatos de indisciplinas dos discentes, conversas durante a aula, 
desinteresse nas aulas propostas, problemas que afetam o ensino ministrado pelo professor e isso 
desestimula a família de se envolver, de opinar, já que a escola é quem está certa e o filho é o errado 
por estar agindo de tal forma. Sobre essa questão, Caetano (2004, p-8) fala:

No entanto não basta legitimar a situação com queixas e lamentações. Verdadeiramente, as 
famílias não se encontram preparadas sequer para enfrentar, quanto mais para solucionar os 
problemas que os educadores de seus filhos lhes entregam e ou transferem nas reuniões de 
pais, e outros poucos momentos em que se encontram os protagonistas desta relação. 

Para conseguir soluções para essas questões que tanto prejudica o desencadear da 
educação oferecida pela escola, docentes e família devem caminhar juntos. A instituição 
educacional deve reconhecer a família como parte integrante nesse processo de ensino, contando 
com a participação dos pais, buscando sempre compreender que a relação entre escola e família 
deve ser vista positivamente. Segundo Paro (2000, p.16):

A escola que toma como objeto de preocupação levar o aluno a querer aprender precisa ter 
presente a continuidade entre a educação familiar e a escolar, buscando formas de conseguir 
a adesão da família para sua tarefa de desenvolver nos educandos atitudes positivas e 
duradoras com relação ao aprender e ao estudar.

A escola precisa reconhecer que não dá conta de “educar” sozinha. Nesse sentido, deve 
estabelecer relações entre o que o aluno precisa aprender no ambiente escolar com o que ele já 
aprendeu nas suas convivências com a família e membros de sua comunidade, pois os ensinamentos 
devem manter-se interligados para que o discente estabeleça significados do que aprendeu e se sinta 
motivado a descobrir, conhecer o que lhe desperta interesse.

Diante do exposto, a parceria família e escola torna-se indispensável para o 
desenvolvimento do aluno, pois juntas poderão trabalhar para proporcionar avanços nos aspectos 
cognitivos, afetivos, sociais e psicomotor das crianças, buscando juntas alterar qualitativamente a 
realidade educacional, superando a defasagem quanto ao conhecimento escolar, à repetência e, ao 
mesmo tempo, proporcionando um ensino de qualidade, prazeroso e motivador para as crianças e 
jovens. 
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b) O que dizem as mães e/ou responsáveis pelas crianças que frequentam a UEI Saberes
A pesquisa foi realizada na Unidade de Educação Infantil Saberes, com a realização de 

uma entrevista estruturada com as mães e/ou responsáveis pelas crianças. Foram escolhidas 
intencionalmente quatro (04) mães e/ou responsáveis, sendo duas mães de crianças que faziam suas 
tarefas de casa e duas que não as realizavam. 

As mães, em muitas situações, não têm oportunidade de opinar acerca da escola em que 
seu filho estuda por não possuir esse direito, embora se defenda a gestão democrática do ensino 
público (LDB 9.394/96). Essa pesquisa garantiu que cada mãe ou responsável expressasse seus 
sentimentos, crenças do que acha da instituição em que seu filho estuda.

Na primeira pergunta, procuramos saber se os pais estão satisfeitos com a escola /UEI 
que o/a filho/a frequenta. Das quatro participantes de nossa pesquisa, obtivemos o seguinte 
resultado: 100% disseram que sim, revelando as seguintes justificativas:

Porque é uma boa escola (Mãe Joana e Vó Barbara)
Porque meu filho está aprendendo a ler (Mãe Luíza)
Porque meu filho gosta de estudar aqui (Mãe Marisa)

Os relatos colhidos durante a pesquisa condizem com a real situação, as crianças já 
estão no processo de alfabetização e começam a ler palavras e frases curtas, as mães ainda têm a 
concepção de que se a escola está ensinando a criança a ler, a escrever e a contar é porque é uma 
instituição educacional boa, mas a tarefa da escola não se restringe apenas a essa função, a escola 
deve ensinar a criança a ser um cidadão crítico e reflexivo diante das situações que ocorre na 
sociedade em que vive. Segundo Russo (2007, p.91):

A qualidade do produto da educação é, como vimos anteriormente, indissociável da 
qualidade do processo de sua produção, isto é a formação de sujeitos portadores da herança 
cultural (históricos) da humanidade, com visão crítica e inserção produtiva na sociedade,
somente pode se dar em uma escola onde o projeto político pedagógico resulte da 
construção coletiva, com a participação democrática de todos os interessados.

Russo fala que a escola deve traçar seus objetivos, suas metas de trabalho com todos 
que compõem o corpo escolar, pais, alunos.  Com a participação da família e comunidade, a escola 
consegue minimizar seu perfil tecnicista e educará cidadãos para o convívio em sociedade.

Na segunda pergunta, procuramos saber se mães percebem se o/a filho/a se desenvolveu 
ao ingressar na escola. Vejamos os motivos que levaram as mães a responderem positivamente: 

Porque já conhece as letras do próprio nome (Mãe Joana) 
Porque identifica números, letras e passou a interagir melhor com as pessoas (Mãe Luíza e 
Vó Barbara)
Porque se relaciona melhor com as pessoas com quem convive depois que ingressou na 
escola (Mãe Marisa).

As crianças estão na fase de alfabetização. O que as mães relataram são aspectos 
específicos dessa fase de contato com a leitura e a escrita. O Estágio Supervisionado I aconteceu no 
início do ano letivo, na primeira semana de aula. Constatou-se que as crianças são tímidas, mas ao 
irem tendo contato com os colegas de sala e a professora, elas passam a sentir-se mais seguras, 
conversando, brincando e realizando as atividades. Ao ter essa relação com outras crianças, o 
educando passa a interagir melhor com outras pessoas, tendo mais autonomia e independência.

Na terceira pergunta, pretendemos saber quem ajuda às crianças a realizarem as tarefas 
de casa. Sobre essa questão, obtivemos os seguintes resultados: todas as entrevistadas informaram 
que são as responsáveis pelo acompanhamento das crianças nas tarefas de casa. Quando a criança 
tem o apoio da família em suas atividades, a aprendizagem torna-se significativa, confirmando isso 
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Heneved apud Carvalho (2004, p.99) assevera:

A aptidão para aprender resultante do apoio eficaz dos pais e da comunidade é definida pelos 
seguintes indicadores: evidência de que leituras, conversações e brincadeiras dirigidas 
ocorrem no lar, pressupondo a conexão entre práticas educativas familiares e currículo 
escolar: Auxiliar na instrução significa apoiar e monitorar os deveres de casa, servir como 
tutor, fontes de informações e audiência em relação ao trabalho escolar dos estudantes.

De acordo com as observações feitas durante o Estágio Supervisionado I, as crianças de 
duas mães citadas acima não realizavam essa atividade. Essas crianças que, por razão das mães 
trabalharem e não terem tempo suficiente para auxiliá-los nas tarefas de casa, eram aqueles que 
apresentavam maior dificuldade de aprendizagem.

Nas quarta e quinta perguntas que dizem respeito às reuniões de pais, procuramos saber 
se mães ou responsáveis participam das reuniões. Diante dessa questão, obtivemos os seguintes 
resultados: Sim (Mãe Joana e Mãe Luíza); de vez em quando (Vó Barbara e Mãe Marisa). A
participação dos pais nas reuniões escolares é de fundamental relevância, para que possam tomar 
conhecimento sobre o funcionamento da escola, contribuir com as decisões na UEI, conhecer os 
encaminhamentos adotados pela escola, favorecendo a gestão democrática. A instituição 
educacional deve perceber os pais como aliados e não como “meros intrusos”, permitindo que eles 
opinem sobre questões que dizem respeito à escola, pois a família ajudará no processo de ensino 
aprendizagem das crianças. 

Sobre as temáticas abordadas durante as reuniões, as mães responderam:

Comportamento das crianças (Mãe Joana)
Merenda escolar (Mãe Luíza e Vó Barbara)

                                                  Não houve nenhuma reunião ate esse momento (Mãe Marisa)

De um lado, o que se percebe nas falas das mães é que a escola precisa avançar nas 
pautas das reuniões, inclusive para motivar a participação da família. Por outro, as leituras 
realizadas proporcionaram o entendimento acerca da importância dos pais nas reuniões escolares, 
inclusive como forma de assegurar a gestão democrática. Segundo Dessen e Polonia (2005, p.307):

                
Em síntese, os pais devem participar ativamente da educação de seus filhos tanto em casa      
quanto na escola e devem envolver-se nas tomadas de decisão e em atividades voluntárias, 
sejam esporádicas ou permanentes, dependendo de sua disponibilidade. 

Observa-se que a família deve participar das tomadas de decisões da escola, opinar, 
estar presente, fazer com que sua voz seja reconhecida e valorizada. Durante as reuniões, a escola e 
a família devem buscar estratégias para solucionar problemas de ordem disciplinar e também do 
processo ensino aprendizagem, caminhando assim rumo à gestão democrática. 

Na sexta pergunta, interrogamos as mães se elas apóiam a aprendizagem dos filhos e 
todos responderam que sim. Está evidente que, quando os pais participam da educação das crianças 
e dos jovens, os resultados na escola são melhores. 

Na sétima questão, as foram perguntadas sobre os ensinamentos que a escola oferece as 
crianças são os que a família espera? As mães responderam que sim e justificaram a respostas, 
falando que: A escola é a responsável pelo ensina (Mãe Joana, Luiza e Marisa); a escola ensina e o 
que ela ensina é o certo (Vó Barbara). Aqui, percebe-se a valorização que as mães ou responsáveis 
dão à escola. O ensino que a escola oferece não pode ser questionado porque é certo. É necessário 
que a família acredite no trabalho da escola, mas isso não deve impedir possíveis questionamentos 
por parte da família.    

Ainda resiste a concepção que a escola é a dona do saber e o que ela ensina é o correto e 
que o aluno é um ser que não possui conhecimento nenhum ao ingressar na instituição educacional 
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e o que for adquirindo com o professor será a “garantia de um futuro próspero”. Mas, ao contrário 
do que se pensa, a criança ao chegar à instituição escolar já traz consigo uma carga de 
conhecimentos que acumulou durante a convivência com seus familiares e com a comunidade em 
que vive, por isso é importante que o docente considere os conhecimentos prévios do aluno. A 
escola, em muitas situações, ensina de forma estática, descontextualizada, precisando rever as 
metodologias de trabalho, os conteúdos, a relação entre o que se aprende e o contexto histórico-
cultural no qual as crianças e os jovens estão inseridos. 

Na oitava pergunta, perguntamos se a parceria família e escola contribui para o 
desenvolvimento da criança. As mães ou responsáveis, em sua totalidade, responderam que sim, 
justificando como resposta:

Contribui para a aprendizagem (Mãe Joana)
                                             A criança aprende com mais facilidade tendo o apoio da família (Mãe Luíza e, Mãe Marisa)
                                            A criança tem maior interesse em estudar (Vó Barbara)

Esse fator foi possível de ser observado durante o Estágio Supervisionado I, as crianças 
que realizavam as atividades de casa e que supostamente tinham o apoio da família eram as que 
tinham a maior habilidade nas tarefas e desenvolvimento na aprendizagem. Dessen e Polonia (2005, 
p.304) falam que: “a escola e a família emergem como duas instituições fundamentais para 
desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsores ou inibidores do seu 
crescimento físico, intelectual e social”. 

Na nona pergunta, questionamos as entrevistadas acerca do que melhorariam na escola 
em que seu filho estuda e todas responderam: o espaço.  A escola é muito pequena, apresentando 
um espaço desfavorável à aprendizagem e desenvolvimento das crianças, uma vez que as salas de 
aula são muito apertadas, as crianças passam o tempo todo sentadas porque não ha como se levantar 
de tão pequena que são as salas de aula. Não há pátio para atividades recreativas, no qual as 
crianças possam se movimentar, correr, brincar. Reconhece-se que tudo isso é desfavorável ao 
desenvolvimento psicomotor da criança.

A última pergunta tinha como finalidade fazer com que as entrevistadas atribuíssem 
uma nota à escola em que seu filho frequenta. As mães ou responsáveis deram as seguintes notas: 
Mães Joana, Luíza e Vó Bárbara atribuíram dez (10,0) e apenas Mãe Marisa deu nove (9,0).  
Embora as notas tenham sido consideradas excelentes, há quesitos em que a UEI Saberes precisa 
melhorar seu espaço físico, as reuniões precisam acontecer com mais frequência para provocar a 
participação da família na escola, inclusive considerando as vozes dos pais. Enfim, a escola precisa 
junto com a família buscar estratégias de ensino que instiguem a curiosidade das crianças, 
assegurando uma aprendizagem prazerosa, um ensino de qualidade. 

CONCLUSÃO
Com a realização desta pesquisa, fica evidente o quanto à família pode contribuir com a 

educação das crianças e dos jovens. Com o apoio familiar, sentem-se motivados e encorajados na 
sua vida escolar. Os dados mostraram que a escola necessita se aproximar mais da família, no 
sentido de favorecer a participação nas decisões e não apenas de convocar para ouvir reclamações e 
queixas.  A parceria entre escola e família deve ser construída em relações positivas, uma não se 
sobrepondo à outra, mas trazendo contribuições recíprocas.  

A escola como detentora única do saber está sendo questionada (CANÁRIO, 2006), por 
isso precisa se articular melhor com a família e outras instituições sociais. Aliás, a escola não pode 
desconsiderar as experiências e os saberes acumulados fora dela. A família reconhece o valor da 
escola, conforme demonstrou os resultados de nossa pesquisa, mas também a escola deve 
reconhecer a relevância da família no aprendizado e no desenvolvimento das crianças. Para que isto 
venha a acontecer, a escola precisa desconstruir o estigma de que a família atrapalha, sendo, muitas 
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vezes, rotulada de intrusa. Por outro lado, a família deve compreender que a escola não é dona da 
verdade e dos conhecimentos. 

A escola e família devem caminhar juntas para assegurarem suas funções (específicas) 
na educação das crianças e dos jovens, vislumbrando sempre uma educação de qualidade. 
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LAÇOS DE PERTENCIMENTO ÉTNICO-RACIAL E GEOGRÁFICO DE 
EDUCADORES/AS NEGROS/AS DE PORTALEGRE-RN

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

RESUMO: Este trabalho feito a partir de estudos de memoriais e narrativas faz parte da pesquisa 
“Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências 
formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade” tem como objetivo 
saber o sentimento dos alunos da zona rural quanto a sua identidade étnica e geográfica, ressaltando 
se os educadores do campo estudados preocupam-se em preservar a cultura do campo e como se 
relacionam com os educadores da zona urbana e perceber se existe diferença no tratamento dos 
discentes das referidas zonas. Utilizamos como recursos metodológicos a análise dos memoriais de 
professores que concluíram o PROFORMAÇÃO. Foram selecionados 05 memoriais, onde usamos 
como critério para seleção o fato de serem professores negros e pertencerem a comunidades com 
remanescente quilombola de Portalegre. Investigamos também narrativas realizadas durante os 
encontros do Projeto de Extensão: “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as 
educadores/as serranos/as”, onde utilizamos os mesmos critérios para selecionar. Assim podemos 
perceber que os educadores demonstram um sentimento de indiferença, no que diz respeito a 
questão étnica e geográfica e que pesar disso trabalham para preservara cultura das suas 
comunidades e que apesar dos preconceitos sofridos ainda não mostram como se relacionam com os 
educadores da zona urbana e como e a relação com os discentes da zona rural ainda carrega
preconceito, o que provoca uma um sentimento de rejeição, muitas vezes antecipada, ou seja, antes 
mesmo de saberem como serão recebidos já imaginam um sentimento negativo, devido o 
preconceito sofrido diariamente.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades rurais quilombolas; Memoriais; Narrativas de vida; 
Preconceito; Pertencimento. 

INTRODUÇÃO

Este trabalho representa uma continuação e, ao mesmo tempo, uma ampliação, de 
estudos desenvolvidos desde 2010 na Pesquisa e nas Práticas Pedagógicas Programadas do Curso  
de Pedagogia do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) feito a partir de estudos de memoriais e 
narrativas faz parte da pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste 
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e 
sexualidade - III ETAPA”, tem como objetivo saber o sentimento dos alunos da zona rural quanto a 
sua identidade étnica e geográfica, a partir dos relatos dos educadores portalegrenses negros/as, que 
foram estudantes e sofreram preconceito, tanto quanto a etnia como questão geográfica. Buscando
fazer uma reflexão sobre a preocupação dos educadores em trabalhar e preservar a cultura do 
campo, ou seja, suas origens, como também a relação que esses/as educadores/as da zona rural tem
os/as educadores/as da zona urbana percebendo se existe diferença no tratamento dos discentes das 
referidas zonas. 

1 Aluna do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e discente voluntária do PIBIC. E-
mail: ivanilza2010@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
bereserras@hotmail.com. (Orientadora).
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A metodologia foi realizada através da análise dos memóriais de professores que 
concluíram o PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, foram selecionados 05 memoriais, onde 
usamos como critério para seleção o fato de serem professores/as negros/as e pertencerem a 
comunidades com remanescente quilombola, da cidade de Portalegre. Investigamos também 
narrativas realizadas durante os encontros em Portalegre vinculadas ao Projeto de Extensão: 
“Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, onde utilizamos 
os mesmos critérios para selecionar e referencias teóricos referentes ao tema: Coelho (2006),
Guimarães (2002), Freire (2006) como é a relação deles com os discentes.

MATERIAL E MÉTODOS

Essa pesquisa foi realizada através de análises 08 narrativas de vida, de educadores/as 
negros/as, que pertencem a famílias remanescentes de comunidades quilombolas rurais do 
município de Portalegre/RN e 05 memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia do Programa 
Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do 
CAMEAM/UERN.

Uma pesquisa de análise qualitativa e também quantitativa, onde também utilizamos 
obras referentes ao tema para que pudéssemos realizar esse trabalho. E análise de temas presentes 
nas narrativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Deve-se salientar que os dois educadores não pretendiam seguir a carreira como 
educador optou por ela apenas por falta de opção, pois a cidade oferecia poucas oportunidades de 
trabalho, sendo que o fato de serem negros e fazerem parte da zona rural, onde permanecem os 
traços quilombolas, fazia aumentar ainda mais a dificuldade de arrumar no mercado de trabalho e 
como eram de famílias humildes, optaram por serem professores para melhorar a renda familiar, já 
que diante dos fatos era a única oportunidade oferecida. As análises mostram que eles em momento 
algum imaginavam a importância de ser professor por desejo de lecionar, sendo que a pesar de 
exercer a profissão indesejada procuraram oferecer o melhor de si a prova disso esta no fato de 
buscarem sempre novos aprendizados para uma melhor formação.

A fim de atender as novas exigências da educação os educadores decidiram fazer um 
curso de graduação onde CALIXTO iniciou no ano de 2000 e BEZERRA no ano de 2001, além de 
atender a necessidade dos educandos de novos conhecimentos, ainda existia a exigência do sistema 
de ensino.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, no artigo 
87, parágrafo 4º, os professores que atuavam no ensino fundamental sem curso superior, teriam até 
o fim da década para concluir uma graduação, foi quando a UERN (Universidade do Estado do Rio 
Grane do Norte), em parceria com as prefeituras criaram o Programa de Especial de Formação para 
Educação Básica (PROFORMAÇÃO).

Momento em que era discutida a aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) no país, a Lei 9.394/96. Concomitantemente, as universidades brasileiras, 
em parceria com os governos federal, estadual e municipal, assim como instituições 
educacionais privadas, começam a elaborar propostas de ampliação do acesso aos cursos 
superiores, a partir da implantação de programas especiais voltados para a formação, em 
nível superior, dos/as docentes leigos/as, que possuíam baixa escolaridade ou formação 
inadequada para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Foi assim que a UERN 
criou o PROFORMAÇÃO. (SILVA, 2008, p. 33).

Assim os educadores seriam obrigados a realizar uma graduação para garantir sua 
permanência na sala de aula, pois a educação brasileira precisava de profissionais cada vez mais 
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qualificados e para isso, foi exigido pela nova lei o aumentava o nível de escolaridade exigida para 
lecionar no ensino fundamental.

O ingresso no PROFORMAÇÃO foi uma etapa enfrentada com muitas dificuldades, a 
renúncia de algumas atividades para poder realizar os estudos foi uma delas, a adaptação a um novo 
modo de vida para poder conciliar família, trabalho e estudos, mostrou a força de vontade que 
tinham de construir uma vida melhor e desenvolver um melhor trabalho pedagógico. 

Vimos  à necessidade que esses profissionais sentiram em ter como referência na prática 
os saberes, e trabalhar a educação democrática.  Podemos observar a importância dada ao trabalho 
em equipe e a necessidade de levar em consideração durante o processo de aprendizagem os fatores 
político, econômico e social.

Ao analisarmos os memoriais e narrativas pudemos perceber que os educadores deixam 
bem claro o pertencimento com a zona rural, enfatizando sempre as dificuldades que tiveram para 
estudar tanto pelas dificuldades financeiras, como também pelo difícil acesso as escolas da zona 
urbana.

[...] Aos 11 anos, eu, uma menina magrinha precisando fazer a terceira série do ensino 
primário, aí surge uma dificuldade, pois no sítio só tinha até a segunda série, o que fazer? 
Eu não podia parar de estudar na cidade, tive então que aprender andar de bicicleta, pois era 
preciso estudar na cidade, foi então que comecei a treinar andar de bicicleta, comecei então 
por dentro da roda, pois a bicicleta era muito alta e eu não alcançava. (OITI).

Podemos perceber que apesar dos/as alunos/as da zona rural, passarem pelos desafios 
para ter acesso a educação nunca desistiram, mesmo com muito medos de ir estudar na cidade, pois 
sabiam que era muito difícil a adaptação a outra realidade e não sabiam como as pessoas da cidade 
iriam recebê-los.

O desafio de frequentar outra escola, onde iriam encontrar novas pessoas fazia com que 
esses alunos/as tivessem medo de frequentar a escola da zona urbana, pois já imaginavam que iriam 
sofrer por serem negros/as e pertencerem a comunidades rurais,  remanescente quilombola, mas 
apesar do medo enfrentavam e foram em busca da educação para que pudessem ter uma vida 
melhor.

No ano de 1974, aos dez anos de idade, ingressei na 1ª série, na Escola Estadual ¨
Margarida de Freitas ¨, situada na praça Vicente do Rêgo Filho, 188, que funcionava na 
época com o ensino fundamental de 1ª a 4ª séries,; atualmente  a escola oferece o ensino 
médio envolvendo os três turnos, Ao chegar nesta escola senti um grande impacto, para 
mim era tudo novo, inclusive s colegas, mesmo assim sentia-me feliz em estar realizando 
um sonho de frequentar uma escola sistematizada. (OLIVEIRA, 2004, p.12).

Através desse relato fica claro como o preconceito provoca uma reação antecipada de 
rejeição nas pessoas que residem na zona rural principalmente negras, a rejeição das pessoas da 
zona urbana com esses alunos/as faz com que muitos desses  cheguem até a desistir, e muitas vezes 
quando ainda recebem um tratamento diferente tanto pelos alunos, como funcionários da escola.

A cultura na escola é de fundamental importância para se trabalhar na escola, 
principalmente quando se trata da cultura, afro-brasileira, pois os PCN (1997) mostra que essa 
cultura é indispensável, no trabalho pedagógico brasileiro. No Brasil está presente em todas as 
partes a diversidade étnico-cultural tanto nos costumes, na língua, na comida, dança, etc. O que 
deixa claro a necessidade de conhecermos a importância de conhecermos a diversidade presente no 
nosso país.

A Lei 10.639/2003 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileiras e 
africanas, o que nos faz nos refletir, como está funcionando a educação no nosso país, em relação a 
esse ensino. Assim pudemos observar, durante nossas analises que os professores pesquisados 
mostram, que valorizam e  trabalham  temas referentes a cultura, mas a maioria ainda faz muito 
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pouco, podemos perceber que um professor possui um trabalho muito importante para cultura do 
município,   mostrando muito esforço e prazer chegando até a concorrer a projetos para trabalhar o 
teatro com os alunos, onde mostra a cultura da cidade.

Nossa segunda conquista aconteceu após enviarmos o projeto para ser avaliado pela 
comissão do FESTUERN, ficamos classificados entre as 38 (trinta e oito) escolas dos 138 
(cento e trinta e oito) dos municípios que almejavam participar do festival em 2005. 
Participamos do III FESTUERN- O Grupo constitui-se de  26 ( vinte seis) integrantes, eram 
alunos entre 10 a 18 anos que representavam no palco, na coordenação (04) quatro 
professores da escola, a principio do nosso trabalho pauto-se em memória a acontecimentos 
bi-centenarios que enfoca um passado mais longínquo e a cultura mais forte intrínseca na 
história de fundação da vila de Portalegre. (BEZERRA, 2004, p.4).

Podemos perceber que os educadores buscavam formas, que despertasse o interesse dos 
alunos pela cultura da sua cidade, de maneira que até mesmo os sábados eram realizados trabalho e 
todos participavam assiduamente. O que faz a cultura ser multiplicada, oferecendo ao aluno um 
aprendizado onde ele aprenda a valorizar todas as culturas inclusive a negra.

Este trabalho foi de grande contribuição para nossa pesquisa, pois ele mostrou que as 
oportunidades devem ser aproveitadas da melhor maneira possível. Os professores estudados não 
pretendiam ser educadores, mas como era a única oportunidade oferecida, foi aproveitada da melhor 
maneira possível, procurando ser bons educadores, e sempre estar em busca de novos 
conhecimentos.

Apesar das dificuldades encontraram pelos educadores no inicio da atuação, 
conseguiram enfrentar e vencer os obstáculos, vendo que deveriam trabalhar visando a realidade do 
aluno, e que a educação deve ser democrática onde o aluno e o professor devem permanecer sempre 
juntos, e que o conhecimento devem ser sempre inovado.

Assim fica claro que os fatores étnicos e geográficos não interferem na formação do 
profissional. Pudemos perceber que os educadores demonstram um sentimento de indiferença, no 
que diz respeito a questão étnica e geográfica e que pesar disso trabalham para preservara cultura 
das suas comunidades, mas muito ainda precisa ser feito principalmente por esses educadores que já 
enfrentaram os problemas enfrentados hoje pela raça negra, tanto na escola, como na sociedade.  Os 
memoriais e narrativas estudadas não deixa claro como é a reação dos educadores da zona urbana 
em relação com os da zona rural. Percebemos também que esses professores trabalham tentando 
oferecer uma educação de qualidade para seus alunos, pois durante as analises identificamos varias 
falas onde mostram a necessidade e vontade de sempre esta se aperfeiçoando, e que tratam tentam 
tratar os alunos de indiferença de classe ou cor.

CONCLUSÃO

Este trabalho foi de relevância contribuição para nossos estudos, pois verificamos que 
muitas pessoas professores negros, lutam por uma educação melhor e diferente das que tiveram,
dando importância a cultura. A importância que esses educadores dão a busca de novos 
conhecimentos sempre, que é fundamental para que sejam bons profissionais. Identificamos 
também que esses educadores não deixam claro nos materiais estudado suas origens, o que pode se 
dar por preconceitos sofridos nas suas vidas, que causa as pessoas negarem sua identidade.
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LITERATURA, MEMÓRIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
APRENDIZADO NAS ESCOLAS RURAIS

Antonio Klenylson Fernandes Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Wellington 
Medeiros de Araújo3.

RESUMO: Este trabalho faz parte da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e 
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do 
campo sobre relações de gênero e sexualidade” e tem como objetivo averiguar como a 
literatura vem sendo trabalhada nas escolas rurais de Ensino Fundamental de 
Portalegre/RN, observando que contribuições o trabalho com essa modalidade de texto 
traz para a formação dos educadores. Trata sobre o ensino de literatura em suas relações 
com a educação e a memória, a partir de estudos sobre o texto poético e da 
recapitulação da leitura de obras literárias por parte dos docentes. Além disso, 
realizaram-se leituras de alguns poemas da escritora Zila Mamede, enfocados no livro 
“O Arado”, e do poeta Manoel de Barros, de “Memórias Inventadas”, por participantes 
do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as 
Educadores/as Serranos/as”, dividido em três turmas, que, após essa etapa fizeram 
reflexões orais e/ou relatos escritos. Espera-se, a partir desses procedimentos, observar 
como a literatura contribui na formação docente, notando a consequente atualização da 
arte escrita literária na vivência com os educadores em seus contextos. Portanto, a 
articulação entre literatura e memória, como afirma Catani et all (2000), pode 
potencializar as práticas de formação docente, na medida em que o trabalho com a 
literatura traz momentos de reflexão sobre práticas e relações vividas nos contextos 
escolares, assim como a identificação com a realidade do campo, haja vista que muitos 
dos principais poemas estudados fazem referência à realidade do meio rural.

PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Literatura; Memória.

INTRODUÇÃO

Devido os transtornos provocados pelas paralisações da greve dos docentes 
da UERN, buscamos modificar o foco do nosso trabalho, isso porque ficamos 
impossibilitados de realizar as atividades de pesquisa nas escolas da zona rural de 
Portalegre/RN. Com isso, passamos a trabalhar com ensino de literatura em suas 
relações com a educação e a memória.

Sabemos que a literatura faz parte deste ciclo de conteúdos necessários ao 
bom aprendizado do cidadão, afinal, ela acompanha as mudanças ocorridas durante todo 
o tempo na humanidade. Através da literatura podemos reavivar memórias que até então 
estavam guardadas e que podem ser úteis nas reflexões e na formação do cidadão, seja 
na sua personalidade ou na sua formação profissional.

Trabalhar com a literatura nos dias de hoje exige do docente dedicação e 
conhecimento de obras, pois não se pode admitir que um professor lecione um 

1 Discente egresso do Curso de Letras, Habilitação Língua Portuguesa, do Departamento de Letras (DL), Campus 
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN). E-mail: klenylsonfernandes@hotmail.com. 
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus 
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com. 
3 Doutor em Ciência da Literatura e docente do Curso de Letras do Departamento de Letras (DL), Campus Avançado 
Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: w.medeiros69@yahoo.com.br.
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determinado conteúdo sem ter o real domínio daquela área. Nesse sentido, é possível 
que ao trabalhar com os textos literários, o docente passe a ativar suas memórias e assim 
faça uma retrospectiva de sua vida, afinal a literatura é sustentada por histórias e 
emoções que muito tem a ver com o cotidiano das pessoas. De acordo com Antonio 
Candido (1972, p. 12), a Literatura tem a capacidade de “confirmar a humanidade do 
homem”, derivando, entre suas funções a de “satisfazer à necessidade universal de 
fantasia, contribuir para a formação da personalidade e ser uma forma de conhecimento 
do mundo e do ser”. Com isso podemos afirmar que ela está imbricada na vida do 
próprio ser humano.

Um texto literário alimenta o imaginário das pessoas, sejam elas crianças, 
jovens ou adultos. Contudo, é na infância que a mente se torna mais aberta para o 
imaginário e são as leituras feitas nessa época que ficam guardadas para o resto da vida. 
Talvez seja por isso que quando adultos, ao pegarmos um texto para ler e ele remete ao 
passado, às memórias, logo nos identificamos.

Sendo assim, objetivamos nesta pesquisa realizar uma análise de como a 
literatura contribui no ensino/aprendizagem nas escolas da zona rural e o que isso 
também contribui na formação do educador que trabalha nessa área.

Este trabalho faz parte do Projeto de Extensão “Diálogo Autobiográficos:
Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”. Nossa investigação tem como 
foco analisar a relação entre a literatura e a formação docente. Também objetivamos 
saber como isso contribui no melhoramento do ensino/aprendizagem nas escolas.

MATERIAL E MÉTODOS

A nossa pesquisa é de cunho qualitativo, nela observamos como a literatura 
contribui no aprendizado e tomamos como objeto de pesquisa alguns dos poemas de 
Manoel de Barros (2007a, 2077b, 2008) e da escritora Zila Mamede, enfocados no livro 
“O Arado”. Nesse sentido visamos fazer uma reflexão de como esses poemas podem 
despertar a memória, além de ser fundamental na formação e vivência dos docentes.

O objeto de estudo de nossa pesquisa são alguns dos poemas das “Memórias 
Inventadas” do escritor Manoel de Barros e a obra “O Arado” de Zila Mamede. Foram 
escolhidos por se tratarem de autores que escrevem seus poemas remetendo à memória, 
aos bons momentos vividos no campo, o que dá a ideia ao professor de reviver e 
recordar coisas importantes em sua vida.

As obras foram utilizadas pelos participantes do Projeto de Extensão 
“Diálogo Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”. 
Essas foram utilizadas como suporte para estimular as memórias, ajudando assim aos 
professores participantes a se identificarem com algum texto que retratasse sua vivência.

Na obra “Memórias inventadas: a infância” de Manoel de Barros (2007a),
selecionamos o poema “Brincadeiras”, por remeter à infância. Em “Memórias 
inventadas: a terceira infância” (2008), selecionamos “Formação” por tratar de uma 
temática voltada a educação.

De Zila Mamede selecionamos os poemas “Milharais” e “O Rio”, textos que 
tratam da vida rural e das lembranças deixadas pelos bons tempos de infância.

A seleção desses poemas foi feita visando retratar alguns itens que ficam
guardados na memória, mas que são reativados quando provocados pela leitura de um 
poema que trata de memória. A análise dos mesmos é feita buscando fazer um misto 
entre memória e sua contribuição na formação docente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A literatura está inserida no meio social e, em todos os sentidos, ela faz 
parte de uma sociedade que cultiva seus valores. De todas as formas de arte, a literatura 
é a mais próxima da vida, pois ela reúne de uma vez só à arquitetura, o romance, a 
música, a pintura, além de tratar sobre o caráter dos personagens que, por muitas vezes,
são tomados com uma identificação por parte de quem lê uma obra literária. Além disso, 
pode se tornar um ponto primordial na filosofia de vida de algumas pessoas que se 
baseiam por memórias resgatadas por algum texto literário.

Ler e recordar o passado são atos bastante comuns entre as pessoas, basta 
que peguemos um texto, um poema ou uma anotação pessoal para lembrarmos fatos que 
vivemos. Contudo, ao mesmo tempo em que obtemos essas lembranças, às vezes elas 
vêm assimiladas de sentimentos de comparações, em que comparamos o que vivemos 
no passado e o que conseguimos mudar durante o tempo. Isso pode ser feito também 
com a questão da formação profissional, fazendo todo um percurso da vida educacional. 
Isso se dá individualmente e coletivamente, pois é através das organizações das 
informações da trajetória de vida que programamos novas mudanças em nossas vidas. 
Brandão (2008, pág. 15) nos diz que: 

[...] a partir da memória autobiográfica nas histórias narradas, e muitas 
vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, compreender, 
reorganizar e resinificar essas trajetórias e projetos de vida-trabalho, 
nossas e dos outros, articulando as memórias individuais e coletivas, 
dando-lhes um sentido-significado. Essa história, que é nossa e dos 
grupos aos quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia a 
fortalece nossa identidade, ilumina nosso caminho na busca de 
sentidos para nosso ser-estar no mundo.

A afirmação de Brandão confirma a ideia de que nossa trajetória de vida é 
pautada no aprimoramento, vindo das reflexões que temos a cada dia. A literatura é um 
desses veículos, que fazem com que o leitor possa, além de se deleitar com a história 
posta, passe também a refletir sobre sua própria trajetória de vida, resgatando fatos do 
passado, e isso contribui significativamente no seu processo de formação.

Lacerda (2003, p. 64), nos diz que como a escrita memorial alimenta-se do 
passado, exercê-la é quase sempre uma catarse; o que acaba por instaurar um clima 
nostálgico e saudosista sobre o que se elege como lembrança. Essa afirmação também 
recai sobre a ideia de que é com base no passado que se constrói o futuro.

No poema “Brincadeiras” de Manoel de Barros, temos um exemplo claro de 
que certas fases de nossas vidas ficam marcadas para sempre, principalmente quando na 
infância, fase em que as preocupações da vida são as mínimas possíveis. Vejamos o 
poema: 

               “Brincadeiras”
No quintal a gente gostava de brincar com palavras
Mais do que de bicicleta.
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta.
A gente brincava de palavras descomparadas.
Tipo assim: O céu tem três letras.
O sol tem três letras. O inseto é maior.
O que parecia um despropósito para nos não era despropósito.
Porque o inseto tem seis letras e o sol
só tem três Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?)
Meu irmão que era estudado falou
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quê lógica quê nada isso é um sofisma.
Agente boiou no sofisma.
Ele disse que sofisma é risco n’água.
Entendemos tudo. Depois Cipriano falou:
Mais alto do que eu só Deus e os passarinhos.
A dúvida era saber se Deus também avoava
Ou se ele em toda parte como a mãe ensinava
Cipriano era um indiozinho guató que aparecia no Quintal, nosso 
amigo.
Ele obedecia a desordem. Nisso apareceu meu avô.
Ele estava diferente e ate jovial.
Contou-nos que tinha trocado o Ocaso dele por duas andorinhas.
A gente ficou admirado daquela troca.
Mas não chegamos a ver as andorinhas.
Outro dia a gente destampamos a cabeça do Cipriano.
Lá dentro só tinha árvore. Nenhuma idéia sequer.
Falaram que ele tinha predominâncias vegetais do que platônicas.
Isso era.

A infância, por se tratar de um momento rico em relação à imaginação, faz 
com que objetos da natureza, sejam eles animal ou vegetal, tornem-se alvos de 
imaginações, assimilando-se ao cotidiano da vida humana em si. Ai, objetos e animais 
ganham características de pessoas e têm o mesmo valor delas, até que se chegue a
compará-los. A fase da infância é marcada por essas características, em que o caráter 
curioso está aflorando, e as crianças não se incomodam com o convencionalismo do 
mundo em si.

Um outro poema que chama a atenção na obra de Manoel de Barros é 
“Formação”. Neste poema o autor retrata a formação, ou seja, a criação na vida rural, os 
sofrimentos e os acontecimentos da vida na roça que formam o cidadão à sua maneira. 
Vejamos:

                   “Formação”
Fomos formados no mato - as palavras e eu. O que de terra a palavra 
se acrescentasse, a gente se acrescentava de terra. O que de água a 
gente se encharcasse, a palavra se encharcava de água. Porque nós 
íamos crescendo de em par. Se a gente recebesse oralidades de 
pássaros, as palavras receberiam oralidades de pássaros. Conforme a 
gente recebesse formatos da natureza, as palavras incorporavam as 
formas da natureza. Em algumas palavras encontramos subterrâncias 
de caramujos e de pedras. Logo as palavras se apropriavam daqueles 
fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã despetalasse em nós o 
amanhecer, as palavras amanheciam. Podia se dizer que a gente 
estivesse pregado na vida das palavras ao modo que uma lesma 
estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no que deu a nossa 
formação. Voltamos ao homem das cavernas. Ao canto inaugural. 
Pegamos na semente da voz. Embicamos na metáfora. Agora a gente 
só sabe fazer desenhos verbais com imagens. Tipo assim: Hoje eu vi 
outra rã sentada sobre uma pedra ao jeito que uma garça estivesse 
sentada de tarde na solidão de outra pedra. Foi no que deu a nossa 
formação. Eu acho bela! Eu acompanho.
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Aqui Manoel de Barros visa mostrar que a vida no campo forma seus 
cidadãos com as características do próprio campo, não que seja uma formação inferior, 
mas, apenas diferente. Essa formação no campo é bem caraterística de cidades pequenas 
do interior, em que muitos dos profissionais têm suas origens na vida rural. Por isso 
estabelecer-se o paralelo e afirmar que o poema retrata muito bem a realidade de uma 
grande parte dos professores que atuam na rede pública de ensino de Portalegre, haja 
vista que saíram do campo para completar sua formação na cidade, mas que hoje voltam 
às suas origens como formadores de cidadãos nas escolas rurais.

No que se refere aos poemas de Zila Mamede no livro “O Arado”, também 
podemos tê-los como poemas que insultam as memórias, isto porque a autora traz a 
questão das suas memórias enquanto jovem, retratando as vivências de épocas passadas, 
que se assemelham à vida rural.

Vejamos então o que a autora retrata em um trecho do poema “Milharais”:

“Milharais”
Nos milharais plantados (minha infância),
recém-nascidas chuvas pelos rios
que rebentavam adubando várzeas
onde meus pés-meninos se afundavam
no cheiro fofo do paul novinho.
Terra multipartida, covas conchas,
das mãos de meu avô descendo o grão.
Pela manhã íamos ver as roças
à superfície fruto devolvendo
-folhinhas enroladas, verde calmo
se desfiando ao sol, em sol, de sol.
                         ...
E vinha logo a quebra das espigas,
eu chorava de pena, elas dobravam-se
por sobre o caule, tesas deslizando
no chão, nos aventais apanhadores,
sua palha entreaberta - riso triste
de quem, nascido, vê-se morto infante,
pois sendo espigas tenras, de repente
logo viravam massa, logo, pão.
Eu as tomava com temor doçura,
trançava seus cabelos, embalava-as:
eram espigas não, eram bonecas
que me aqueciam, eu as maternava
lavando-as, penteando-as, libertando-as
de gumes de moinhos e de fomes
dos animais domésticos, ancinhos
fogueiras de São João...

A poetisa discorre sobre um evento bastante comum no interior do 
Nordeste, que é a prática de fazer bonecas com as espigas de milho. Essa brincadeira de 
fazer bonecas com espigas de milho marcou e muito a fase de infância de muita gente, 
hoje tida como forma de comparação entre a qualidade de vida daquela época com a que 
muitas crianças têm nos dias de hoje, que vai da pobreza extrema a uma vida com 
melhores condições financeiras.

Anais do VIII SIC 519

ISBN 978-85-7621-051-1



Por fim, verificando o poema “O Rio”, a autora traz a tona um dos maiores 
dilemas da vida no interior do nordeste, a questão da água, marcada por um item natural 
que representa a fartura e a sobrevivência na convivência com a seca.

“O Rio”
Um rio há adormecido em cada infância,
rio seco ou de enchente, intempestivo
rio que não cresceu - riacho riba.

Mas o que conta em nós é mesmo o rio
correndo na memória com seu jeito
de rio, sua boca chã de rio,

a força de ser rio e ser caminho
de rio, noite assombração de rio,
chamado ser em oculto chão de rio,
ter os remorsos fluviais de rio
que afogou nas areias dois meninos
e de seu pranto fez nascer cacimbas.

Aqui, Zila Mamede deixa uma reflexão bastante interessante, trata o rio 
como um recurso natural que faz parte da vida do sertanejo, mas que ao mesmo tempo 
deixa-o frustrado quando este, devido aos fenômenos naturais da seca, adormece por um 
determinado tempo. Podemos comparar esse adormecimento do rio com as fases 
difíceis que todo ser humano passa na vida, principalmente para conseguir crescer 
profissionalmente em que muitos altos e baixos atingem a vida das pessoas, mas, se elas
tiverem coragem de lutar por dias melhores, certamente terão êxito. Comparamos assim 
o sucesso com as cacimbas, que estão enterradas na areia, basta que as procuremos.

CONCLUSÃO

Nesse trabalho tivemos a oportunidade de analisar a relação dos/as 
educadores/as com a leitura literária, refletindo sobre o desenvolvimento da leitura e o 
contato com a literatura durante seus processos formativos e sua atuação como docente, 
a partir das “Memórias Inventadas” de Manoel de Barros e de alguns poemas do livro 
“O Arado” de Zila Mamede.

Percebemos a importância da literatura na formação docente, como um item 
de rememoração, em que através das reflexões do passado se passa a construir novas 
metodologias de vida, inclusive profissionalmente. E isto surte efeito na vida do docente 
que, baseado em suas experiências de vida, passa a trabalhar com seus alunos de uma 
forma diferente, pois já conhece a realidade da vida de um determinado meio social ao 
qual está inserido, seja ele a zona rural ou urbana.

O trabalho com a literatura em sala de aula é fruto de um reflexo do 
professor. Se ele gosta de ler textos literários, ele certamente terá uma facilidade maior 
de trabalhar com ela, se não, isso dificultará seu trabalho também.

Trabalhar com a literatura em cursos de formação também pode ser um 
suporte para que o profissional passe, a partir de suas memórias, traçar novos rumos e 
caminhos para sua vida, seja ela pessoal ou profissional. E isso reflete em seu 
desempenho como ser social.

Desta forma, podemos afirmar que a literatura pode sim ser utilizada como 
estratégia de formação profissional durante um curso profissionalizante, seja ele de um 
nível já avançado, ou até mesmo no menor grau possível como uma escola de ensino 
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fundamental. Assim, esperamos ter contribuído para que novas metodologias de ensino 
de literatura sejam criadas a partir dessas constatações e que os estudos da memória e a 
formação de leitores/as a partir da literatura possam ser cada vez mais valorizados.
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MEMÓRIA E NARRATIVAS DE VIDA COMO INSTRUMENTO DINAMIZADOR DA 
PESQUISA

Terezinha Maria Neta1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

RESUMO: Este trabalho se configura como parte integrante da pesquisa “Diálogos 
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudo em Educação (NEEd)”, desenvolvida no
Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O trabalho tem por objetivo fazer uma análise das 
narrativas e das memórias dos membros integrantes do NEEd, no intuito de identificar a 
importância dessas atividade para o bom desempenho deste Grupo de Pesquisa, como também 
detectar os avanços e as fragilidade encontradas dentro do Grupo. Para tanto, desenvolvemos uma 
pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental e utilizamos o método de análise de conteúdo. A
pesquisa está fundamentada em algumas concepções teóricas (BRANDÃO, 2008; CATANI, 1997; 
CHIZZOTT, 2008; FLINCK, 2009; FRANCO, 2008; IBIAPINA, 2008; JOSSO, 2004) que dão 
sustentação ao entendimento de pesquisa, análise de conteúdo, histórias de vida, memórias, 
experiências de vida e de formação e a análise de narrativas. Percebemos que o trabalho com 
narrativas desenvolvido dentro do Grupo, propiciou uma troca de saberes e de conhecimentos que 
melhorou de forma dinâmica a integração do grupo. Podemos identificar algumas mudanças 
significativas no Grupo, tais como: a maior qualificação dos profissionais, a participação mais 
acentuada dos discentes nas atividades do NEEd, na organização e participação de eventos. Nesse 
contexto, entendemos que a participação em grupos de pesquisa contribui significativamente para a 
melhoria da qualificação profissional, exigido das universidades maior investimento e incentivo 
para a ampliação da participação discente nos projetos de pesquisa e extensão.

PALAVRAS-CHAVES: Formação; Memória; Pesquisa.

INTRODUÇÃO 

As narrativas e escritas autobiográficas constituem a base dos projetos de formação 
continuada e (auto)formação, e permite aos indivíduos considerarem-se como portadores de 
experiências, saberes e histórias bastantes significativas para sua formação pessoal e profissional.
Segundo Izquierdo (apud BRANDÃO, 2008) as memórias são formadas por aquilo que lembramos 
e pelas coisas que esquecemos; e à medida que vamos narrando de forma oral e escrita vamos 
recordando os fatos e os detalhes de nossa vida. Nesse sentido, as memórias precisam ser resgatadas 
e documentadas para servir como fonte de pesquisa para que futuros pesquisadores possam dá 
continuidade aos trabalhos, mas também redirecionar as ações de um indivíduo ou grupo.

Este trabalho, fará um estudo das narrativas de vida e memórias dos membros 
integrantes do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) do Departamento de Eduação (DE) do 
Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através  da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: 
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)” (Diálogos do NEEd). A Pesquisa tem 
as narrativas autobiográficas e os estudos de memória como instrumentos dinamizadores e que 
abrem caminho para refletir sobre o cotidiano de um grupo social. Com isso, as narrativas de vida e 
a memória propiciam aos integrantes do grupo um processo de reflexão e auto-reflexão que 

1 Discente egressa do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, voluntária do PIBIC/UERN. Discente do Curso de Especialização em Psicopedagogia 
Institucional e Clínica, Faculdade Internacional do Delta. E-mail: neta_bento@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com; bereserras@gmail.com. (Orientadora).
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acontece por meio do diálogo consigo e com o outro, oportunizando a afirmação de sua identidade,
tanto individual quanto coletiva.

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar as narrativas e as memórias dos 
membros integrantes do NEEd, visando identificar a importância do desenvolvimento dessas 
atividades (orais e escritas) para o bom desempenho do grupo nas atividades de pesquisa. Bem 
como, detectar os avanços e as fragilidades encontradas dentro do grupo de pesquisa e fortalecer a
participação discente, através da sistematização e publicação das informações desse estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida durante o período de agosto de 2011 a julho de 2012.
Iniciando com estudos teóricos com a equipe da pesquisa, acerca da autobiografia, da história de 
vida, da memória, da formação, da análise das narrativas, entre outros. Assim como, identificação, 
seleção de amostra da pesquisa; coleta e análise dos relatos autobiográficos e memórias dos 
pesquisadores e discentes do NEEd.

Para atender os objetivos da pesquisa, utilizamos como procedimentos metodológicos a 
pesquisa qualitativa, de acordo com Chizzotti (2008), a abordagem qualitativa está intimamente 
ligada à análise da realidade, contextualizando-a historicamente, para possibilitar não só um 
processo de análise e reflexão, mais uma interpretação dos dados sobre o significado dos fatos 
investigados. A pesquisa qualitativa se interessa pela análise processual e histórica dos fenômenos 
educacionais, respeitando-se o contexto, bem como a dimensão subjetiva dos sujeitos.

O tipo de pesquisa desenvolvida foi a pesquisa bibliográfica e documental. Na primeira 
fizemos estudos teóricos com a equipe da pesquisa relacionados às histórias de vida em formação, 
pesquisa colaborativa, memória autobiografia e a pesquisa educacional, entre outros temas, 
destacando-se os seguintes autores: (BRANDÃO, 2008; CATANI, 1997; CHIZZOTT, 2008; 
FLINCK, 2009; FRANCO, 2008; IBIAPINA, 2008; JOSSO, 2004).

Para a pesquisa documental, que foi essencial no desenvolvimento dessa investigação,
utilizamos as minutas das reuniões desenvolvidas no grupo, as narrativas dos membros do NEEd 
que se constituíram no principal material de informações, os relatos orais do Grupo, projetos,
programação e fichas de inscrição dos eventos realizados pelo Grupo. 

Para análise dos dados nos pautamos no método da análise de conteúdo, principalmente 
nas narrativas que foi o foco dessa pesquisa. Segundo Franco (2008, p. 19), “o ponto de partida da 
análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 
documental ou diretamente provocada”. E nessa pesquisa analisamos a mensagem passada através 
das narrativas dos membros, suas histórias de vida, suas experiências, identificando de que forma 
essas narrativas contribuíram para o desenvolvimento do Grupo. 

Assim, ao fazer uma pesquisa é necessário que se descreva com exatidão os fatos e 
problemas de determinada realidade, para poder dar veracidade a pesquisa. Exigindo que o 
pesquisador faça uma análise de forma crítica dos dados e dos resultados, para não haver qualquer 
equívoco na interpretação das informações colhidas, buscando orientar-se em teorias que dê suporte 
para estabelecer os resultados finais da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Ibiapina (2008), a pesquisa parte de determinada situação material concreta, 
em que o pesquisador tem o objetivo principal de intervenção e reelaboração da dialética da ação, 
processo único de reconstrução da realidade que liberam os sujeitos das imposições dos hábitos e 
dos costumes burocráticos. Nesse sentido, entendemos a pesquisa como indispensável ao 
desempenho de qualidade de uma universidade que dispõe de cursos de graduação e pós-graduação, 
pois permite aos docentes e discentes adquirirem conhecimento científico direcionado a problemas 
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enfrentados pela sociedade, e a UERN oportuniza esse conhecimento através dos grupos de 
pesquisa e atividades de extensão.

O grupo de pesquisa NEEd, no qual desenvolvemos esse estudo, foi criado em 22 de 
maio de 2000 com dez pesquisadores e um funcionário (técnico de digitação), envolvendo todos os 
docentes vinculados ao DE/CAMEMA/UERN. Aos poucos de forma lenta foi se integrando no 
Grupo a participação de discentes em suas atividades. Em abril de 2009 iniciaram-se as atividades 
de pesquisa “Diálogos do NEEd”, que envolviam todos os membros do NEEd; contudo, não havia 
um projeto formalizado na UERN, pois, nesse momento pensava-se mais em dinamizar o grupo e 
incluir novos membros, especialmente discentes.

Somente no dia 20 de setembro de 2009 foi formalizado um projeto de pesquisa para 
concorrer ao EDITAL FAPERN3 Nº 016/2009 — Programa de Apoio à Infraestrutura dos Grupos 
de Pesquisas da UERN. E em julho de 2010, uma proposta para o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC), cota 2010-2011, envolvendo 04 (quatro) planos de trabalho, que foi 
reeditada em maio de 2011, com 04 (quatro) planos de trabalho novos, que foram desenvolvidos na 
cota PIBIC 2011-2012. Paralelamente, o projeto apresentado a FAPERN foi reeditado para ser 
formalizado junto a Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) da UERN. Contudo, como os projetos
do PIBIC e da CPP tinham o mesmo nome, tivemos que modificar o nome da pesquisa na CPP, 
projeto que foi encaminhando no início de 2012. E, embora a pesquisa não tenha mais sido 
reeditada para o PIBIC (cota 2012/2013), recentemente foi enviado um novo projeto para a CPP, 
visando concluir as ações dessa investigação.

Ao longo de seus anos de existência, o NEEd passou por modificação em sua 
composição, tendo em vista a saída e entrada de membros com novas visões de pesquisa e mais 
capacitados, bem como o ingresso de novos cursos no CAMEM/UERN, O NEEd viu a necessidade 
de redimensionar a abrangência de suas linhas de pesquisa. Atualmente, o Grupo tem 22 
pesquisadores, entre graduados, especialistas, mestres e doutores. Sendo 04 pesquisadores da 
UERN, 01 já aposentado, 01 da UFERSA, três da Educação Básica e 03 colaboradores. E ao longo 
de toda a pesquisa tivemos o envolvimento de mais de 41 discentes. E hoje se percebe uma
participação efetiva de discentes no grupo, pois há hoje um maior incentivo por parte da própria 
UERN e dos docentes, visando inseri-los nos projetos de pesquisa e extensão. Mostrando a 
importância destes se dedicarem a uma determinada linha de pesquisa para sua formação 
profissional.

O NEEd mantém uma articulação de suas atividades de pesquisa com ações 
extensionistas, o que influência na escolha marcante de abordagens da pesquisa-ação na trajetória 
do NEEd, tais como: a pesquisa colaborativa e as história de vida em formação. Para Ibiapina 
(2008), 

A pesquisa ação subsidia mudanças na atividade docente com base no planejamento de 
ciclos reflexivos sobre a prática docente que partem de três condições básicas. Nesse 
sentido, a pesquisa deve partir de determinada prática social suscetível de melhoria; 
realizar-se levando em consideração a espiral de planejamento, ação, observação, e 
reflexão; desenvolver-se, preferencialmente, de forma colaborativa. (CARR; KEMMIS, 
1988, apud, IBIAPINA, 2008, p. 12).

Dessa forma, nos últimos projetos desse Grupo vem se destacando a pesquisa 
colaborativa que, de acordo com Ibiapina (2008), é uma prática social adotada pelos pesquisadores 
com objetivo de melhorar ou modificar a compreensão de determinadas realidades e as condições 
materiais na qual o trabalho docente é realizado. E, em segundo lugar, temos a história de vida em 
formação, que reconhece as potencialidades educativas do trabalho com os relatos de formação e 
apoia-se na ideia de que a espécie de reflexão favorecida pela reconstituição da história individual 
de relações e experiências com o conhecimento, a escola, a leitura, e a escrita permite 

3 Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte.
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reinterpretações férteis de si próprio e de processos e práticas de ensino (CATANI, 1997). Nessa 
perspectiva, a pesquisa desenvolvida no NEEd  propicia uma articulação direta com dois projetos de 
extensão em desenvolvimento, sendo que um, é parte integrante de uma pesquisa do Grupo.

A pesquisa “Diálogos do NEEd” tem as narrativas autobiográficas e os estudos entre 
seus membros como instrumentos que abrem caminho para refletir sobre o cotidiano de um grupo 
social e, nesse caso, conhecemo-nos e compreendemo-nos enquanto grupo, ao reconhecer o 
exercício de reflexão e auto-reflexão através do diálogo consigo e com o outro, a elaboração e 
socialização de relatos sobre si torna-se significativa e relevante num processo de mudança, 
redimensionamento e ressignificação de práticas/ações e pensamentos/ideológicos, seja para 
reafirmar identidades individuais e coletivas, seja para construir novas.

A busca das raízes culturais identitárias, baseadas na vida vivida, nas histórias das 
comunidades, em seus saberes fazeres, trazidas pela memória nas práticas narrativas 
autobiográficas, mostra-se como possibilidades de um conhecimento de si, do grupo de 
pertencimento e de suas culturas. Esses projetos propiciam a reflexão, o encontro, e nele, 
pela palavra, um espaço de diálogo que instrumentaliza os participantes na busca de 
sentidos, e ações integrativas para si e para o grupo, fortalecendo o protagonismo dos 
envolvimentos, valorizando-os como construtores de suas vidas e histórias. (BRANDÃO, 
2008, p. 77-8)

As narrativas produzidas pelos membros do projeto trouxe uma maior interação entre os 
membros, através do diálogo sobre suas experiências de vida e formação, permitindo conhecer mais 
do outro e melhorar o processo de troca e convivência grupal. E ao contarmos nossas histórias nos 
propicia fazer um resgate histórico na memória, que provoca a evocação de fatos que nem 
imaginávamos ter vivido. As narrativas propiciam ainda, refletirmos sobre nossas ações 
promovendo a construção de nossa identidade e ao socializarmos com o grupo podemos sim 
construir uma identidade coletiva, pois vamos nos identificando com determinados fatos da história 
dos outros membros.

Muitas vezes é uma forma de incentivo a história de formação de outras pessoas, um 
estímulo, principalmente para os discentes tbuscarem uma formação continuada e tornar-se um 
pesquisador em busca de novas experiências e conhecimentos. 

Surpreendentemente (pelo menos para mim), no final do semestre, fui convidada pela 
professora [do NEEd] a me escrever na seleção do PIM para disciplina Fundamentos da 
Sociologia. Nunca havia passado pela minha cabeça essa possibilidade, minha timidez não 
permitia que eu tivesse essa iniciativa. Por isso, o convite foi crucial para minha formação. 
Fez-me sentir-me capaz. Com isso, minha experiência de formação na Universidade seguiu 
uma direção que nunca havia imaginado em minha vida. A partir disso, vieram outras 
monitorias e a vinculação ao NEEd. A entrada no PIBIC, nas atividades de extensão, que só 
enriqueceram minha formação como profissional e pesquisadora. (SOFIA, 2009, p. 3). 4

Através da socialização de um relato como esse, podemos perceber a importância da 
pesquisa, principalmente para a formação dos discentes e dessa forma provocar mudanças de 
pensamentos e atitudes. Fazendo com que eles se interessem de fato pelas atividades de pesquisa e 
participem delas de forma efetiva. O trabalho com as narrativas nos permite conhecer melhor as 
linhas de pesquisa do grupo, os interesses temáticos e intelectuais de cada membro, as áreas que se 
integram e as que divergem, e desse modo estabelecer subgrupos dentro da pesquisa. E ao ver os 
relatos e as experiências dos outros queremos adaptar as coisas que foram significativas para a
nossa própria vida.

4 Trecho da narrativa de “Sofia”, pseudônimo escolhido por uma das participantes do Grupo “Viagem Mitológica”, que atualmente é 
pesquisadora do NEEd, durante as dinâmicas da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do NEEd”, preservando assim 
a identidade dos sujeitos.
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Um dos membros levanta um ponto muito interessante sobre pesquisa, e afirma “Esta é 
a lógica da pesquisa, quanto mais você pesquisa, mas você descobre que tem que pesquisar. Quanto 
mais eu estudo sobre aquilo, mais coisas se revelam a minha frente”. Isso nos permite entender que 
a pesquisa procura encontrar respostas ainda não dadas a problemas existentes, e tem por 
característica a objetividade e a crítica, pois sempre é uma busca constante e inacabada.

Compreendemos que as atividades com as narrativas são importantes para o 
desenvolvimento e dinamização do grupo, oportuniza a construção de conhecimento sobre o outro e 
de suas experiências. As narrativas e o desenvolvimento da pesquisa como um todo proporcionou 
um envolvimento dos membros, centrando-se mais numa linha de pesquisa e buscando se integrar 
mais nos eventos desenvolvidos pela universidade.

Além das narrativas os eventos desenvolvidos contribuíram para dinamização e 
ampliação das ações de pesquisa e extensão do Grupo. Dentre estas ações, destacam-se a realização 
do “I Seminário de Avaliação do NEEd”, que ocorreu no dia 09 de julho de 2010, contou com a 
participação de 13 pessoas. Destas, 03 (três) participaram dos dois grupos: matutino e vespertino.

Foi realizado ainda a “I Oficina de Fotografia e Filmagem”, que aconteceu em 06 de 
maio de 2011 e contou com 36 (trinta e seis) inscritos, sendo que os discentes se envolveram em sua 
organização como na participação do evento. A oficina foi ministrada pelo Prof. Rogério Virgílio de 
Souza e coordenada pelos membros da Pesquisa. Teve como objetivo geral possibilitar estratégias 
de aprendizagem na utilização de equipamentos de fotografia e filmagem, visando à preparação de 
docentes e discentes para o desenvolvimento de pesquisas que utilizam imagens.

Teve também o “1º Seminário de Leitura Formadoras do NEEd”, desenvolvido pelos 
membros da pesquisa que socializam a leitura das obras escolhidas para degustação e formação com 
os participantes do encontro. Ele se realizou na noite do dia 26 de maio de 2011 e na manhã do dia 
27 de maio de 2011, e tiveram 04 (quatro) obras expostas, envolvendo seis pessoas, entre 
pesquisadores e discentes. No evento se inscreverão 82 pessoas, sendo 71 alunos de Pedagogia, 08 
de Letras, 01 de Ciências Contábeis e 02 que não identificou o curso.

Ao longo de todo processo de desenvolvimento do grupo podemos perceber que a 
pesquisa vem se reestruturando, assim como seus membros. E em função das greves e acúmulos de 
nossas atividades na UERN e o entre e sai de membros do NEEd e da pesquisa muita coisa ainda 
precisa ser feita para concluí-la, como as atividades e eventos que estavam programados e ainda 
precisam ser realizadas na Pesquisa, tais como: a transcrição de vídeos, a realização do II Seminário 
de Leituras Formadoras do NEE, a II Oficina de Fotografia e Filmagem, a publicação de um livro e 
um documentário (DVD).

CONCLUSÃO 

Este trabalho foi de suma importância, no sentido de possibilitar a oportunidade de 
aprofundarmos nossos conhecimentos em relação aos estudos sobre memória, histórias e as 
experiências de vida e formação. Através da análise das narrativas podemos identificar que elas são 
importantes para o desempenho do grupo, pois possibilita uma troca de experiência e de 
conhecimento que ajuda na construção da identidade individual e da identidade do grupo.

Através da realização dessa pesquisa podemos identificar grandes avanços e mudanças 
no decorrer da história do NEEd. Observamos que há um aumento significativo de discentes 
participando da pesquisa e, sobretudo o envolvimento dos mesmos nos eventos desenvolvidos pelo 
Grupo de Pesquisa e pela universidade. Percebemos que houve melhoria na qualificação dos 
pesquisadores, levando a ampliação das temáticas de pesquisa, exigindo uma redefinição nas atuais 
linhas de pesquisa do Grupo.

Claro que encontramos algumas fragilidades como, por exemplo, a entrada e saída 
constante de pessoas no grupo, membros do grupo participando de outras atividades de pesquisa e 
extensão que acaba algumas vezes acumulando atividades e até mesmo a não realização destas.
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Sobretudo a greve da UERN que atrasou as atividades, prejudicando o desenvolvimento da 
pesquisa.

Assim, finalizamos este trabalho com as contribuições consideradas possíveis de serem 
oferecidas neste momento com base na pesquisa “Diálogos do NEEd”. Esse trabalho pode servir de 
base para a realização de estudos mais aprofundados, envolvendo a discussão de outros aspectos.
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MEMÓRIAS DA EMERGÊNCIA INDÍGENA: PARENTESCO, ETNO-
HISTÓRIA E IDENTIDADE NA COMUNIDADE DOS CABOCLOS DO 

RIACHO DE AÇU-RN 

 

Jailma Nunes Viana de Oliveira1; José Glebson Vieira2. 

 

RESUMO: A pesquisa tem como objeto de estudo a comunidade dos Caboclos, 
localizada no município de Açu/RN, onde há a demanda sobre sua especificidade 
indígena. A identificação está aliada à tentativa de problematizar a construção histórica 
e ideológica do apagamento das identidades indígenas no Estado. Para isso, a pesquisa 
teve duas etapas: discussão teórica e metodológica e a pesquisa de campo na própria 
comunidade, além de outras incursões ao longo do ano de 2012. Também se verificou a 
importância da articulação da comunidade em relação às suas demandas territoriais e 
indígenas. 

PALAVRAS-CHAVE: Etno-História; Memória; Identidade indígena; Parentesco. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado do que foi precedido por discussões 
realizadas por Vieira (cf. Vieira; Aires, 2003) a partir do mês de junho de 2002. Tais 
discussões tinham como objetivo refletir o elemento indígena no Estado potiguar, desde 
sua colonização, até o discurso historiográfico de desaparecimento dessas populações 

principal acontecimento que exterminou os indígenas que viviam na capitania do Rio 
Grande.  

A comunidade dos Caboclos, foco da pesquisa, trouxe à tona a discussão a 
partir do prisma de aparecimento de uma memória sobre seu parentesco que reflete a 
vivência de indígenas na sua região e, ao mesmo tempo em que, retoma uma forte 
demanda étnica e política pelo reconhecimento da especificidade enquanto grupo social 
de outros coletivos indígenas. Dessa forma, desde julho de 2010 é desenvolvido 
reflexões e problematizações diante das reivindicações apresentadas pela comunidade 
dos Caboclos, localizada no município de Açu-RN. 

O discurso oficial da historiografia é um dos grandes responsáveis pela ideia 
de apagamento geral das populações indígenas e de suas tradições no Rio Grande do 
Norte, sobretudo no sertão. Considerando a busca pelo reconhecimento da sua 
especificidade indígena, os Caboclos do Açu estão integrados na chamada 
territorialização (cf. Oliveira, 1999), que consiste num processo de reorganização social 
que envolve, dentre outros elementos, a configuração de uma nova unidade 
sociocultural, a partir da afirmação de sua especificidade étnica e cultural e à 
reelaboração da cultura e da relação com o passado. 

                                                           
1 Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail: 
jailma.viana@gmail.com 
2 Doutor em Antropologia Social, docente do Departamento de Ciências Sociais e Política da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail: jglebson@gmail.com 
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A pesquisa visa dialogar com as investigações já realizadas no âmbito da 
etnologia indígena que trata do contato interétnico, da emergência indígena e dos 
estudos de histórias locais e das leituras indígenas sobre territorialidade e espacialidade. 
A pesquisa ainda objetivou aprofundar os regimes de historicidade, espacialidades e a 
própria organização social da referida comunidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi planejado a partir de duas etapas: discussão teórica e 
metodológica e a pesquisa de campo propriamente dita. No geral, as atividades 
desenvolvidas acabaram por não coincidir com as atividades planejadas, principalmente 
devido à dinâmica que o trabalho em campo impôs: envolvimento político com a 
questão indígena no RN, programação das viagens em consonância com o cronograma 
dos eventos em que dependiam decisões dos grupos indígenas e seus articuladores.  

Assim, entre os meses de agosto a dezembro de 2011 foram planejadas a 
discussão da literatura sobre os temas da pesquisa e a dinâmica da pesquisa 
antropológica com populações indígenas; um estudo sobre o método genealógico e 
treinamento com os programas GENOPRO e Macpac; análise aprofundada das 
genealogias levantadas na primeira etapa da pesquisa (jan-fev de 2010); planejamento 
da pesquisa de campo e apresentação das leituras teóricas e interpretações preliminares 
das genealogias em eventos científicos. Em relação às discussões teóricas foram 
discutidos textos a fim de desenvolver a reflexão e o pensar científico sobre os 
problemas criados na experiência de campo. Também aconteceu o acompanhamento e 
participação da assembleia estadual e visitas que estavam ligadas diretamente à 
comunidade dos Caboclos de Açu-RN. 

No dia 30 de julho de 2011 foi realizada primeira visita dessa etapa da 
pesquisa à comunidade, onde também participou Martinho Andrade, da Coordenação 
Técnica Local (CTL) da FUNAI no Rio Grande do Norte; naquele contexto, este 
também estava realizando sua primeira visita aos Caboclos. Tal visita foi justamente 
para acompanhar esse primeiro contato entre a FUNAI e a comunidade, constituindo-se 
um momento importante no desenvolvimento das discussões das reivindicações da 
comunidade dos Caboclos. Voltamos à comunidade no dia 8 de novembro, antecedendo 
a 2ª Assembleia Indígena do RN, onde acompanhamos o trabalho de mobilização de 
mulheres indígenas no Rio Grande do Norte e da Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) no mesmo Estado, a fim de 
também promover reuniões nas comunidades indígenas norte-rio-grandenses em um 
período que foi de 8 a 13 de novembro. Nos dias 22 e 23 de novembro, estivemos em 
Goianinha-RN para participar da 2ª Assembleia Indígena do RN. Durante esses dias 
foram discutidas várias questões relativas ao direito indígena, reivindicações e atuação 
da FUNAI no Estado. Aconteceu o retorno à comunidade no dia 3 de dezembro de 
2011. O objetivo foi acompanhar Martinho Andrade, da CTL da FUNAI no Estado, que 
aproveitou para fazer um balanço da 2ª Assembleia e também explanar os principais 
pontos frisados às pessoas da comunidade que não estiveram no evento. 

Para o período de janeiro a julho de 2012 o objetivo foi realizar a pesquisa 
de campo. Antes, foi realizada nova visita à comunidade, no dia 25 de abril no intuito de 
conversar questões de urgência e demandas na comunidade, conversa em que esteve 
presente Martinho Andrade, da CTL da FUNAI. Também entre os dias 28 a 30 de maio 
aconteceu a I Assembleia de Mulheres Indígenas do Rio Grande do Norte, onde houve o 
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acompanhamento das discussões e percepção sobre o interesse das mulheres da 
comunidade dos Caboclos dentro do debate sobre as suas demandas. 

A pesquisa de campo aconteceu entre 28 de junho e 1º de julho. Vale 
salientar que essa etapa foi importante, pois compreendeu o registro etnográfico por 
meio da observação participante, convivência cotidiana com os nativos, conversas 
informais, levantamentos genealógicos, registros de histórias de vida, cujo objetivo foi 
perceber as concepções nativas sobre temporalidade, historicidade e territorialidade. Os 
diálogos com os moradores da comunidade se deu no interior de suas residências ou em 
momentos em que estes estavam realizando alguma atividade doméstica ou trabalho. O 
questionário antropológico serviu para orientar as questões sobre as formas de 
subsistência da comunidade, memória sobre a descendência, migração, etc. O diário de 
campo foi utilizado para registro das informações, assim com utilizou-se câmera 
fotográfica para registros visuais do cotidiano da comunidade dos Caboclos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os grupos étnicos se utilizam das diferenças culturais para fabricar e 
refabricar sua individualidade e é importante saber como estão se auto identificando. 
Isso demanda estudá-los em contextos precisos e como atos políticos, lembrando-se que 
saindo da ação empírica para a teoria, o pesquisador adota um prisma diverso de análise. 
Oliveira (1999) ainda aborda os traços culturais, devido a essa mudança na cultura 

especialistas que consideram apenas a cultura original e esquecem-se de que a cultura 
não pode ser vista de uma forma estática, pois a mesma é um processo dinâmico e 
aberto em que hábitos e valores são sistematicamente ressignificados. A ideia de 
aculturação não pode ser vista como o fim de uma cultura, pois não há como pensar que 
um mesmo grupo social irá preservar os mesmos costumes durante décadas, séculos ou 
milênios. 

O discurso do líder comunitário Luiz, da comunidade dos Caboclos, ao 
enfatizar a dificuldade de se afirmar a presença indígena na comunidade, remete à 
discussão que Puntoni (2002) faz ao resgatar um tema pouco estudado do passado 
colonial e ao retratar a Guerra dos Bárbaros, principal fato histórico que embasa o 
discurso daqueles que acreditam ser nesse momento onde aconteceu um completo 
extermínio das populações indígenas e a ocupação maciça do sertão pelos 
colonizadores. Especificamente, a Guerra do Açú, dentro desse contexto, foi a que 
abrangeu a região onde está localizada a comunidade dos Caboclos e onde moravam 
Tapuias da nação dos Janduís.  

Os Tapuias eram os que habitavam o interior, o sertão, e o 
apontava sua agressividade, em contraste com os índios do litoral, os Tupis, já 

de combater os indígenas que atrapalhavam a expansão da pecuária no sertão. Assim, 
Puntoni observa que os índios foram resistentes, e que deve se considerar uma 
percepção bem mais ampla dessas guerras do que a simples dominação e extermínio dos 
colonizadores sobre o indígena. Viveiros de Castro (2002) exemplifica bem a resistência 
indígena frente aos missionários que aqui estiveram, no Brasil Colônia, e sua tentativa 
de converterem os indígenas e estes não se converterem completamente à crença cristã. 

inconstância da alma selvagem a 
esse entendimento que os missionários tinham do comportamento e espiritualidade 
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indígenas. Viveiros de Castro ainda cita Clifford para mostrar que para os indígenas a 
troca e não a identidade é o valor fundamental a ser afirmado, por isso serem 

-religião e buscarem, mesmo que por pouco 
tempo, a religião europeia.  

Viveiros de Castro (2002, p.224) completa:  

A explicação para a receptividade (inconstante) ao discurso europeu 
não deve ser procurada apenas ou principalmente no plano dos 
conteúdos ideológicos (analogias entre a escatologia cristã e o tema da 
terra sem mal). (...) O gentio não era só inconstante, como se guiava, 
em suas deambulações ideológicas, pela cobiça de bens temporais. Ser 
como os brancos era um valor disputado no mercado simbólico 
indígena. Os implementos europeus além de sua óbvia utilidade eram 
também signos dos poderes da exterioridade. 

Segundo Fátima Martins Lopes (1999), em sua dissertação de mestrado 
Missões Religiosas: Índios, Colonos e Missionários na Colonização da Capitania do 
Rio Grande do Norte:  

Na época da transformação das Missões de Aldeamento em Vilas, 
havia ainda certo contingente populacional efetivamente indígena no 
Rio Grande do Norte. No entanto, atualmente, destoando de grande 
parte do Nordeste, não existem registros de grupos indígenas em seu 
território. Ao verificar-se que as Missões não conseguiram efetuar a 
assimilação efetiva pretendida, resta saber o destino destes índios e de 
suas terras desde então. (LOPES, 1999, p. 181) 

A discussão sobre a ocupação da terra e o uso da mão-de-obra, leva a 

 (Pires, 1990). Ou seja, paralelamente à guerra com os índios, 
tinha- guerra branca
dos agentes colonizadores envolvidos na ocupação do sertão, tomando posições mais 
firmes com os colonos e indígenas quando o conflito já estava ao fim e as terras 
asseguradas. O conflito entre o paulista e mestre-de-campo Manuel Álvares de Moraes 
Navarro com o sesmeiro e Capitão-mor do Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo, 
fundador do arraial no Açu, e de posse da maioria das terras dessa região, denota as 
disputas pelo poder entre Mestres-de-campo e Capitães-mores, nas quais se acrescenta 
ainda as reivindicações de sesmarias feitas pelos moradores, que se achavam os 
verdadeiros conquistadores das terras: 

A má distribuição das terras gerou imensos latifúndios desocupados, 
prejudicando os moradores da região (...). A lei de 9 de janeiro de 
1697, que impedia a doação de sesmaria, não terminou com o 
latifundiarismo, porque não tinha efeito retroativo. As sesmarias que 
já haviam sido doadas antes de 1697 estavam garantidas. Assim, o 
latifúndio continuou assegurado, como no caso dos Ávilas, Guedes de 
Brito e outros donos de imensas terras do sertão. (PIRES, 1990, 
p.112). 

Em relação à pesquisa de campo realizada na comunidade, além do 
território estar dividido em nome de vários proprietários, vemos que em uma parte há 
uma longa cerca feita de pedras, onde segundo os moradores, foi construída no tempo 
em que o fazendeiro Fernando Soares administrava vivamente suas terras. Um morador 
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elata que 
ainda participou na construção dessa cerca, junto com Manoel Mariano, a mando do tal 
fazendeiro. Desde sempre foram chamados por Caboclos, nome que vem daqueles que 
fundaram a comunidade de mesmo nome. Seu Zé Mariano lembra-se de quando criança 
ver sempre 
caboclas. Também disse que aquela região era uma mata fechada dos índios, e fez 
referência aos  E que as casas na 
época em que era criança eram cobertas de palha com mufumbo, muito mais fortes que 
as feitas de taipa. Assim, percebe-se que a construção de sua especificidade étnica e da 

civilizado (provavelmente o fazendeiro da região). É capturada dentro de uma furna 
(espécie de caverna), aonde depois viria a ser civilizada. 

Sobre isso, o autor Santos Junior pontua bem quando escreve que 

embora a população masculina dos índios tapuias realmente tenha 
decrescido a números quase imperceptíveis em algumas áreas da 
capitania do Rio Grande devido às mortes ocorridas nos combates, as 
doenças e as migrações forçadas; por outro lado, foram bastante 
comuns no sertão seridoense e da ribeira do Açu as notícias referentes 
às caboclas brabas amansadas e pegas a dente de cachorro ou a casco 
de cavalo, para servirem como domésticas ou mulheres para os 
vaqueiros. (SANTOS JÚNIOR, 2008, p.189) 

-se 
á uma captura análoga à prática da caça e associa essa tapuia a A 
domesticação da Tapuia manifesta a passagem de um universo selvagem (bravura e 

da índia Tapuia e o parentesco desta com o branco, já que a partir disso é que se teria 
 Na comunidade em questão, temos três 

irmãos (seu Luiz, Bolero Velho e seu Zamba) que se diferenciam como as referências 
genealógicas da comunidade. Suas narrativas de memória frente à índia pega a casco 
de cavalo  faz com que percebamos a etno-história como potencializadora da descrição 
da comunidade estudada, pautada numa investigação, na qual os índios se inscrevem em 
sua temporalidade, ordenando e preenchendo uma série temporal a fim de revelar as 
narrativas da história do grupo. Vale salientar que a categoria índio é uma criação da 
nossa cultura e sociedade, e definir-se como índio é reconhecer a diferença que há em 

 

Durham (1982) lembra que é preciso definir um lugar para o índio na 
sociedade nacional. O Estado sempre esteve responsável pela aplicação de uma política 
específica de proteção a esses indígenas, o que de certa forma contraria a constituição 
desses para interesses particulares, representados no Estado. Portanto, merece cuidado e 
análise de como o Estado vem considerando esses índios no contexto da sociedade 

terferências na 
autonomia política e econômica desses grupos. Dessa forma, a questão indígena acaba 
por assumir uma dimensão política, muita das vezes ignorada por parte de setores 
influentes desse meio. 

Do período onde se realizou a pesquisa, podem-se perceber muitas incursões 
à comunidade, muitas das vezes com a presença do coordenador técnico local da 
FUNAI. Em relação à atuação da FUNAI, inicialmente a comunidade estava ainda 
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muito confusa e percebia-se um comportamento superficial por parte dos moradores. 
Mas à medida que se ia fazendo um contato mais frequente com os líderes da 
comunidade, a relação se tornou bastante amistosa. Durante o processo de pesquisa de 
campo a comunidade transmitiu tranquilidade e ânimo durante as conversas e coletas de 
dados. 

A comunidade dos Caboclos ainda teve participações positivas nas 
Assembleias realizadas (I Assembleia em 2009 e II Assembleia Indígena em 2011), 
assim como na I Assembleia de Mulheres Indígenas no ano de 2011 na cidade de Assú. 
A participação nesses eventos tem sido cada vez mais crescente e avaliada pela 
comunidade como importantes no processo de mobilização da própria comunidade e 
construção de uma rede de contatos entre as demais comunidades envolvidas. As 
reuniões dentro da comunidade, com a presença tanto da FUNAI ou dos pesquisadores, 
assim como das pessoas das outras comunidades nos períodos de divulgação e discussão 
sobre as assembleias, foram bastante positivas, com a comunidade se mostrando bem 
receptiva e propícia a discutir as questões e sugestões que apareciam. A interação entre 
as próprias pessoas da comunidade foi importante no sentido de construção de um 

quanto se percebe como fator importante a maior participação da comunidade pelos seus 
interesses de demanda territorial e indígena.  

CONCLUSÃO 

Em relação ao panorama atual da questão indígena no Estado do Rio Grande 
do Norte, no qual a comunidade dos Caboclos está inserida, as assembleias indígenas de 
âmbito estadual já realizada refletem o quanto as mobilizações dos grupos indígenas 
potiguares têm conseguido avanços. Especificamente a II Assembleia Indígena, 
realizada no mês de novembro de 2011 na cidade de Goianinha, exemplifica a 
organização das lideranças dos grupos indígenas, que junto com a comunidade dos 
Caboclos, percebe-se a rede de comunicação interna e externa estabelecida entre os 
mesmos. A contemporaneidade em relação aos indígenas potiguares pode ser vista 
justamente nesse aspecto, nas articulações promovidas em conjunto entre as 
comunidades indígenas como os Eleotérios do Catu e os Mendonça do Amarelão.  
Nessa medida, a comunidade dos Caboclos tem participado ativamente desses 
encontros, assim como buscam estar em constante comunicação com as demais 
comunidades que possuem a demanda sobre a questão indígena e territorial. 

Um desafio a ser superado são os impedimentos burocráticos que limitam as 
reivindicações de reconhecimento e territorialização. Não parando apenas nesse ponto, 
mas também se percebe desafios encontrados em uma maior sensibilização das 
comunidades buscando uma melhor organização e interesse dos seus moradores no 
sentido de melhor articular as reivindicações e assim haver a consolidação e ampliação 
das redes já estabelecidas entre elas. Há dificuldades do poder público e instituições 
responsáveis atender de forma mais prática e rápida as reivindicações e também 
melhorias na saúde e educação, com o crivo das lideranças indígenas. 

As parcerias e o interesse em articular a questão indígena com as ações do 
Estado, com uma agenda pautada na regularização fundiária, saúde e educação 
diferenciada, devem ser buscados como uma das soluções referentes à questão indígena 
no Estado. A emergência de comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, além de 
demonstrar a efetiva presença indígena, subvertendo a previsão de que eles foram 
exterminados ou mesmo dispersos junto aos colonizadores, revela um movimento 
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 Para tanto, são 
necessários trabalhos no âmbito local onde a comunidade está inserida, a fim de 
conhecer e localizar a presença indígena e a relação destes com os colonizadores, 
compreendendo sobre outras visões um passado que é lembrado apenas pelo massacre 
indígena e de sua cultura. 
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NIETZSCHE: A VIDA COMO CRITÉRIOS PARA AVALIÇÃO E A CRIAÇÃO DE 
NOVOS VALORES

Garbênia Bezerra de Oliveira1; Marcos de Camargo Von Zuben2

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade esclarecer às noções de cultura que por meio de 
vários fatores transformam a sociedade. Para o filósofo, a idéia de cultura está ligada a 
mediocridade, e visa tonar as pessoas iguais. Pretende também, analisar os critérios de uma vida 
doente, postulando uma nova ética que afirme a vida na obra de Friedrich Nietzsche, Humano 
Demasiado Humano. Nietzsche critica radicalmente a cultura ocidental, esta atinge em todas as suas
modalidades: filosofia, religião, moral e arte. Nietzsche afirma que a cultura ocidental está baseada 
numa certa moral, caracterizada por uma atitude que desvaloriza o mundo sensível, o mundo do
devir, tudo o que é corpóreo. Para Nietzsche, o homem não pode fugir ou negar a vida, ele tem que 
afirmar a vida. Segundo Nietzsche, a metafísica negou a vida humana, porque desvalorizou este 
mundo, em detrimento de uma a valorização filosófica e religiosa de outro mundo, transformando o 
mundo verdadeiro e superiormente real, no mundo fantasmagórico vislumbrado pela metafísica. O
filósofo dá golpes de martelada e destrói todos os alicerces que serviam de base para a moral
ocidental, iniciada por Platão e Sócrates. Com base no que foi estudado, podemos dizer que o 
filósofo se preocupa em inserir uma nova ética que supere esses valores instituídos.
PALAVRAS_CHAVE: Cultura, Moral, Metafísica e Nietzsche.

INTRODUÇÃO

Nietzsche propõe-se a dar uma nova perspectiva sobre a questão da existência, negando o 
mundo celeste, postulando uma ética de afirmação da vida, na sua imanência. Nietzsche como
filósofo e psicólogo, como aquele que capta os sintomas da cultura ocidental, visa diagnosticar o
seu desenvolvimento, que está intoxicada por uma moral, que nega tudo o que é natural, a vida. A 
metafísica ocidental dá inicio com o pensamento de Sócrates e Platão. E torna-se decadente, porque 
é uma atitude antinatural, que estabeleceu ao homem como este deveria agir rejeitando tudo o que é 
natural ou sensível. Platão teria dado ênfase a fazer uma distinção entre dois mundos, um mundo 
sensível (ilusório e falso), e um mundo inteligível (real verdadeiro), porque este seria a forma mais 
correta para o homem pensar. Podemos dizer que tanto o platonismo como o cristianismo são 
manifestações de uma atitude que nega a vida. Ou seja, para Nietzsche é uma atitude covarde, pois 
este homem é incapaz de suportar a causa de seus sofrimentos, e por isso ele constrói um mundo 
artificial, para que este possa servir de refúgio e conforto para poder situar-se nesse mundo.
Nietzsche quer que o homem liberte-se dessa moral que atrofia e que nega vida através de seus 
instintos.

MATERIAL E MÉTODOS

A principal obra utilizada para a presente pesquisa, no pensamento de Friedrich 
Nietzsche, foi Humano, demasiado humano. Escrito em memória do filósofo do Iluminismo 
Voltaire. Para investigar o conceito de cultura e os pressupostos de uma ética que afirme a vida,
foram também utilizados livros e artigos de diferentes autores que serviram de base para os 
resultados dessa pesquisa.

1 Discente do curso de Filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Email: garby_bezerra@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Filosofia, Campus Central, UERN, e-mail: zuben@uol.com.br
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RESULTADO E DISCUSSÃO

Humano Demasiado Humano. Um livro para espíritos livres foi escrito no ano de 
1878 em memória do filósofo do iluminismo Voltaire. Marca o rompimento com o romantismo de 
Richard Wagner e o pessimismo de Arthur Schopenhauer. Nesta obra o autor desenvolve seu 
pensamento filosófico abordando conceitos como metafísica, religião, amor, moral, política, 
ciência, cultura e civilização. Analisa e discute sobre a história dos sentimentos morais, que 
atravessaram os séculos de toda a história da humanidade, criticando a religiosidade do homem, 
descrevendo os sentimentos e as vivencias dos artistas e dos escritores, examinando o homem e suas 
atitudes perante as sociedades. 

A presente pesquisa tem por finalidade analisar e discutir os conceitos de cultura, 
civilização, e moral, no qual a cultura ocidental está intoxicada. Para o filósofo, civilização é tudo 
aquilo que declina e domestica o homem, a cultura é a valorização e elevação da vida. Ao analisar o 
presente e passado dos tempos modernos, Nietzsche se depara com uma situação de catástrofe, ou 
seja, a Modernidade está imersa em um suicídio de fundamentos, que desde o inicio esteve presente 
na cultura ocidental. Ou seja, a grande catástrofe da modernidade é o niilismo. Segundo Nietzsche o 
niilismo significa dar a vida um sentido quando este mesmo sentido não está nele. “Niilismo 
significa que “Deus morreu”, isto é o conjunto dos ideais e dos valores que garantiam a dominação 
da decadência, traiu o nada que era seu fundamento oculto”. (GRANIER, 2009, p. 33).

O que Nietzsche pretende fazer, na realidade, é mostrar para o homem moderno que Deus está 
morto e que todos nós somos seus assassinos.  O homem moderno volta-se após constatar que a 
morte de Deus é geradora de todo o niilismo, próprio de sua história: o cristianismo se apóia em 
ilusões. Moldou a civilização europeia, e fez com que esse homem moderno se afogasse em um 
nada.

Os conceitos de cultura e civilização estão relacionados à crítica da cultura moderna, 
Nietzsche trata do tema cultura em diversas obras, para discutir essa problemática. Ao criticar a 
cultura ocidental até os dias atuais, o filósofo visa destruir a metafísica, pois a cultura ocidental está 
vislumbrada por uma moral antinatural que desvaloriza a vida. Sócrates e Platão foram os grandes 
responsáveis pela origem da decadência da cultura ocidental. Inventaram a metafísica com o intuito 
de renunciar ao mundo sensível do devir, considerado um plano de realidade imperfeita. O homem 
estando em seu percurso, inserido em um mundo, onde ele atribui toda a causa de seus sofrimentos,
constrói outro mundo, dado como o único e verdadeiro.

Em todas as épocas, os grandes sábios pronunciaram o mesmo juízo sobre a vida: 
ela não vale nada... Sempre em toda parte se ouviu a mesma cantilena sair de suas 
bocas - uma cantilena cheia de dúvida, cheia de melancolia, cheia de cansaço da 
vida, cheia de resistência á vida. O próprio Sócrates disse ao morrer: “Viver- isso 
significa padecer de uma longa doença: devo um galo a Asclépio salvador”.* O 
próprio Sócrates estava farto da vida. – O que isso demonstra? O que isso mostra? 
– Outrora se teria dito (oh, isso foi dito, e em voz alta o bastante, nossos 
pessimistas puxando coro!): “Deve haver alguma verdade ai, em todo caso”! O
consensus sapientium** “prova a verdade.” – Ainda falaremos hoje? É ilícito fazê-
lo? “Deve haver alguma doença aí, em todo caso” – essa a nossa resposta: 
deveríamos primeiro ver de perto esses grandes sábios de todas as épocas! Será que 
estavam acabados? Cambaleantes? Decadents? Será que a sabedoria aparece na 
Terra sob a forma de um corvo que se entusiasma com um ligeiro odor de 
criança?... (NIETZSCHE, 2009, p. 26).

Este mundo será para Nietzsche, um mundo de construção de fraqueza, do homem 
decante. Os valores que foram atribuídos pela cultura ocidental, são valores depreciativos, nocivos e 
prejudiciais, postos que negam a vida. Esse agir moral é determinado por um conjunto de instintos, 
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ou seja, afirmativa como forma de glorificar esta vida, ou negativo como preceito de negar a vida, e
as suas paixões em detrimento de uma moral metafísica, que para Nietzsche tem um grande 
fundamento psicofisiológico, porque é a partir do corpo do indivíduo que julga e da forma como 
este se relaciona que se constitui a perspectiva sobre a vida, chamada valor. A moral é uma 
manifestação, ou sintoma que determina a espécie de vida, onde o indivíduo visa afirmar ou negar
esta vida. Podemos dizer que a metafísica ocidental é uma moral disfarçada, de uma vontade 
condicionada por uma determinada concepção do que é bom e do que é mau. Criou-se o mundo do 
ser, do bem, para declarar ódio a este mundo, no qual o homem fraco não consegue mais viver, 
neste mundo onde tudo é ilusório e falso. A criação de um mundo superior, ou tido como o mais 
perfeito. A genealogia da metafísica ocidental revelou que esta é uma vontade dos fracos, 
medíocres, seres decadentes incapazes de afirmar a vida.

O cristianismo herdou as raízes da metafísica socrático-platônica, pois ambos negam a
vida sob certos valores, que Nietzsche denuncia como niilista. Esses valores presentes na cultura 
encontram-se em um contexto crucial, ou seja, são as crises de valores que declinam a vida. 
Nietzsche pretende diagnosticar a modernidade que está remetida por uma catástrofe, o niilismo.

A metafísica ocidental é um pensamento e uma atitude covarde perante a toda realidade. 
O homem não suportando a dor, a angustia nesse mundo onde ele está inserido, o qual atribui à 
causa de seus sofrimentos, cria um mundo artificial, verdadeiro onde ele possa viver 
tranquilamente. Os valores impostos pelo cristianismo são valores antinaturais que corrompem o 
homem e atrofia a vida, o sacerdote impõe obediência a um ser superior, em troca da sua salvação 
em outro mundo. Esses valores serão tidos como verdadeira moral e terá total desprezo por tudo o 
que é sensível e natural. Os mais fortes, os dominadores, tem a capacidade de constranger os mais 
fracos, como forma de respeitar determinadas regras da vida. O temor à punição obriga o fraco a 
renunciar a os desejos, satisfação, a respeitar uma ordem estabelecida por um ser superior, 
forçando-o a criar a consciência do seu dever para com o senhor. Então surge na mente do escravo a 
má consciência de si como pecador.

Em todas as épocas se quis melhorar os “homens”: isso, sobretudo foi chamado de 
moral. Sob a mesma palavra, porém, se escondem as mais diversas tendências. 
“Tanto a domesticação da besta homem quanto o cultivo de um determinado 
gênero de homem foram chamados de melhoramento”: apenas esses termini*
zoológicos expressam realidades – realidades, todavia, das quais o “melhorador”. 
típico, o sacerdote, nada sabe – nada quer saber... Chamar a domesticação de um 
animal de “melhoramento” soa aos nossos ouvidos quase uma piada. Quem sabe 
acontece nas exposições de feras duvida que nelas a besta seja “melhorada”. Ela é 
enfraquecida tornada menos daninha, transformada numa besta doentia através do 
afeto depressivo do medo, através da dor, dos ferimentos, da fome. – Não é 
diferente com o homem domesticado que o sacerdote “melhorou”.  No inicio da 
Idade Média, quando a Igreja era de fato, sobretudo uma exposição de feras, se 
caçavam por toda parte os mais belos exemplares da besta loura – “melhoram-se”, 
por exemplo, os nobres germanos. Mas qual era depois a aparência de um desses 
germanos “melhorados”, seduzidos por dentro para dentro do convento? A de uma 
criatura de homem, de um aborto: ele se transforma em pecador, está metido na 
jaula, fora, trancado entre conceitos que eram todos terríveis... E ali estava agora, 
doente, miserável, malévolo contra si próprio; cheio de ódios contra os impulsos da 
vida, cheio de suspeita quanto a tudo que ainda era forte e feliz. Em resumo um 
“cristão”... Falando fisiologicamente: na luta contra a besta, torna-la doente pode 
ser o único meio de enfraquecê-la. Isso a Igreja entendeu: ela corrompeu o homem, 
ela o enfraqueceu – mas pretendeu tê-lo “melhorado”... (NIETZSCHE, 2009, p. 
61).
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A noção de civilização é um processo de “homem civilizado”, um homem bom, ou 
seja, cristão, e este são visto como um homem em processo de melhoramento, que para Nietzsche 
não passa de enfraquecimento do homem. Esse processo de civilização também é um amansamento 
do animal, esse enfraquece e diminui a sua vontade de viver fortemente. É também pela 
modernidade como igualdade, direito, compaixão, democracia, que esse processo enfraquece a 
natureza e os instintos humanos, reprimindo a natureza do animal. Tudo isso remete apontar as 
relações existentes entre processo civilizatório, tanto a moral como a religião. Tal moral é sagrada, 
ou seja, para além das atividades humanas. O grande causador do estado doente é o cristianismo.

O homem declarou guerras aos seus instintos, desprezando suas paixões e prazer, através
dos valores baixos e fracos devendo total obediência, e sacrifício, a um ser transcendente (deus).
Podemos dizer que esses valores representam uma atitude covarde, frágil, por não conseguir dizer 
sim a esta realidade, e perante o que ela é difícil de dominar o corpo, os sentimentos, o homem se 
vinga sobre tudo o que é sensível, como ideal a vida, e só poderá ser destruída com a invenção de 
um reino, onde todos os males serão curados. O grande causador desse pensamento hostil é o padre 
ascético, pois o homem estando consumido pelo desejo do além-mundo despreza esta vida, 
julgando-se inferior, é também um ascendente sobre os homens, ou seja, o padre ascético tem o 
remédio para salvar os pecadores da perdição, e este remédio de salvação é a moral cristã. Os 
valores impostos resultante desta inversão são determinados pela vontade de poder vingativa dos 
falhados, conduzidos pelos inimigos maldosos, os padres ascéticos. A agressividade torna-se 
injusta, assim como a coragem que os fortes regem sobre os fracos, torna-se brutal e perniciosa. Ao 
invés de exaltar a alegria de viver, o homem exalta a fraqueza, a impotência e mansidão.

                   Coloco como principio numa fórmula. Todo naturalismo na moral, ou seja, toda 
moral sadia, é dominado por um instinto de vida - um mandamento qualquer da 
vida é preenchido por um cânone determinado de “deves” e não “deves”, quaisquer 
obstáculos e hostilidades no caminho da vida são assim removidos. A moral 
antinatural, ou seja, quase toda moral que até agora foi ensinada, venerada e 
pregada, volta-se, ao contrário, justamente contra os instintos da vida – ela é uma 
condenação desses instintos, ora secreta, ora sonora e atrevida. Ao dizer que “Deus 
vê o coração” *, ela nega os desejos mais baixos e mais altos da vida, tomando 
Deus como inimigo da vida... O santo em quem Deus se compraz** é o castrado 
ideal... A vida acaba onde o “reino de Deus” começa... (NIETZSCHE, 2009, p. 46).

Deus é a mais criminosa das invenções, porque em seu nome declarou-se guerra à
própria vida. O homem fraco construiu um mundo artificial, como forma de estabilidade, segurança 
e de paz. Podemos dizer que o cristianismo e o platonismo interpretam o mundo e a vida, pois estes 
correspondem a uma determinada forma de avaliação, ou seja, juízo de valor, no qual dá valor a 
vida. Esta é uma vontade de poder, ou seja, todas as formas culturais criadas pelo homem são 
vontade de poder. Ela pode ser negativa ou afirmativa, o homem em sua imanência, decide como 
ele pode afirmar as suas vontades. Nietzsche dá golpe de martelada numa cultura intoxicada 
totalmente pela moral metafísica. Destruir a moral significa destruir uma imoralidade imposta pelos 
preceitos metafísicos.

Para Nietzsche o que diferencia um homem forte de um homem fraco, é a sua capacidade 
de dizer sim a vida, por mais que este homem possa sofrer, ele vai querer afirmar esta vida tal como 
ela é. Diferentemente do forte, o homem fraco não suportando a vida, vai desvalorizá-la afirmando 
que existe uma vida, um além-mundo, em que não existe sofrimento, dor, angústia e morte. Esse 
mundo é para o fraco o mundo ideal, o mais perfeito. O homem desvalorizou a vida em nome de 
valores superiores à própria vida. Deus não passa de uma ilusão imaginária, que apenas serviu de 
base para amordaçar o homem em nome de uma moral vigente, em nome de tudo o que é sagrado. 
Deus como bem supremo é a forma suprema de culpa da existência humana, um legislador, cria leis 
para que seus cristãos possam obedecer, em troca da sua recompensa no Além (imortalidade da 
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alma). O homem desvalorizou a vida em nome de valores superiores à própria vida, o que para 
Nietzsche não é aceitável, pois não existem valores superiores a própria vida. É a vida que tem que 
servir de base para a elaboração de valores, é a vida quem deve ser avaliadora e não ser avaliada. A
vida deve ser colocada como critério de avaliação e não mais deus, representado pela moral judaico-
cristã ou mesmo através do homem moderno, pelo uso da razão. Essa é uma inversão feita por 
Nietzsche tendo como instrumento o método genealógico, que subjaz desde o início até o final dos 
escritos desse filósofo. Essa valorização da vida está dentro do projeto nietzschiano de 
transvaloração de todos os valores. Então, Nietzsche propõe uma transvaloração dos valores, termo 
que significa um questionamento a todos os costumes que estão inseridos em toda a cultura. A
transvaloração representa a criação de novos valores, valores esses que digam “sim” à vida, que 
sejam avaliados a partir da vida. Esta visa superar toda a moral judaico-cristã.

Nietzsche como médico e psicólogo da cultura ocidental, fez uma análise e mostrou o que 
realmente é a moral cristã, e apresenta como um destino para superar a moral cristã através da 
fórmula da transvaloração. É a criação de novos valores que não permitam a negação da vida. 
Assim, pode-se dizer que a transvaloração, no itinerário nietzschiano, significa olhar diferentemente 
os valores, relacionar-se diferentemente com os valores de forma que a vida não seja depreciada, de 
forma que a vida seja afirmada incondicionalmente, mesmo nas situações mais adversas ou mais 
cruéis, a vida deve ser afirmada. E para se fazer isso é necessário superar aquela velha moral 
judaico-cristã e a consciência científica moderna com a sua vontade de verdade a qualquer custo, 
que nega esta vida em nome de além-mundos. Nietzsche não deseja fundar outra moral, ele quer 
que a vida seja protegida dessas morais. O objetivo de Nietzsche não é fundar outra moral 
distinguindo o que deve ser feito de bom ou mau. A vida é que está em jogo, ela deve ser protegida 
e ser avaliadora e não mais ser avaliada, os valores precisa ser instituído a partir da vida – ela se 
torna o critério maior para a criação de valores. 

CONCLUSÃO

Com base no que foi estudado, nas mais diversas obras do filósofo Nietzsche, podemos averiguar 
que este lança sua critica mais radical a cultura ocidental, pois está vislumbrada por uma moral. A
decadência, segundo Nietzsche, começa com a filosofia socrático-platónica. O pensamento 
ocidental tem identificado a verdade com o Bem, mas o que se tem considerado verdadeiro 
representa uma construção artificial que nega a realidade e o que se tem considerado bom 
corresponde a uma condenação de tudo o que é natural, das raízes profundas da vida. Nietzsche 
avalia negativamente o pensamento europeu desde Sócrates até aos nossos dias. Como o 
cristianismo, herdeiro do platonismo, ocupa um lugar central no desenvolvimento da cultura 
ocidental, ele é, aos olhos de Nietzsche, o agravamento e a consolidação de uma atitude negativa 
perante a vida. Esta moral nega a vida, as paixões, negando o homem em sua imanência e 
afirmando o transcendente (deus). O artista também irá se diferenciar como um deus, pois este foi 
concebido com um dom, que os demais não terão. 
Nietzsche pretende criar novos valores para que o homem possa afirmar à vida em sua imanência, 
protegendo o homem da moral vigente que degrada e nega a vida.
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NIETZSCHE E O TRÁGICO: O INSTANTE ATEMPORAL A SERVIÇO DA VIDA

Lindoaldo Campos1; Marcos de Camargo Von Zuben2

RESUMO: O pensamento de Nietzsche é perpassado, todo ele, pela noção do trágico, que, no 
entanto, adquire nuances diversas neste percurso, vinculando-se, em um primeiro momento, à 
contraposição à noção aristotélica de catarse e ao socratismo estético, tornando-se consentânea, num 
segundo momento, com a noção heraclitiana da inocência do devir para, adiante, alcançar sua 
formulação mais radical no pensamento do eterno retorno, elemento-símbolo do projeto 
nietzscheano de transvaloração de todos os valores. Desta forma, tendo em mira a importância que 
o trágico possui no pensamento de Nietzsche, impende tentar acompanhar este andarilho em seu 
espinhoso caminho e compreender de que forma esta noção se encontra compreendida no seio de 
uma sabedoria dionisíaca, proposta ética que afirma a vida como elemento a partir do qual se torna 
possível (e necessária) a avaliação dos próprios valores morais com vistas à criação artística de si 
mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche; Trágico; Vida.

INTRODUÇÃO

Inserida no âmbito daquilo que Nietzsche denomina de uma sabedoria dionisíaca, a 
noção de trágico permeia todo o pensamento de Nietzsche, havendo-se assinalado, inclusive, que 

O dionisíaco é não apenas o conceito que guia a sua filosofia trágica, mas é talvez 
o único conceito nietzschiano que percorre toda a sua obra, podendo ser encontrado 
desde a sua origem, em O nascimento da tragédia, até os fragmentos do último
período de sua vida.3

Não há que negar, portanto, a existência de um “nexo subterrâneo”4 entre O nascimento 
da tragédia e Assim falou Zaratustra, nexo este que espouca, aqui e ali, com mais ou menos 
virulência, nos demais períodos do pensamento de Nietzsche. 
Neste itinerário, o trágico sofre diversas e profundas variações: vinculado, num primeiro momento 
(em O nascimento da tragédia) à concepção de uma metafísica de artista de viés schopenhaueriano, 
a partir sobretudo de Assim falou Zaratustra Nietzsche passa a compreender esta noção como 
elemento substancial de sua crítica à moral cristã e da fundação de uma perspectiva ética de 
afirmação da vida em que, desvencilhado da culpa e do ressentimento, o homem possa, enfim, 
autossuperar-se e promover a construção artística de si mesmo5.

1 Licenciando em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Mestrando em Filosofia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.

2 Docente do Departamento de Filosofia, Campus Central, UERN, e-mail: zuben@uol.com.br
3 José Thomaz Brum, O pessimismo e suas vontades: Schopenhauer e Nietzsche, p. 73. É bem isto, aliás, o que o próprio Nietzsche 

assinala, quanto à concepção de Aurora e Humano, demasiado humano:
Que eu confesse isso, portanto, com gratidão: naquela época, quando comecei a estudar a regra “ser humano”, andei 
encontrando e me passaram pelo caminho espíritos estranhos e nada inofensivos, entre eles até mesmo espíritos muito livres –
, e sobretudo um, e este sempre de novo, nada menos que o próprio deus Diôniso: - o mestre a quem outrora eu, em anos bem 
mais juvenis, havia oferendado sacrifícios repletos de inocência e temor.
(Frag. póst. 41[9], in Fragmentos do espólio, p. 594)

4 A expressão é de Giorgio Colli, in Escritos sobre Nietzsche, p. 89.
5 De se ver, p. ex., que, em Humano, demasiado humano, Nietzsche chega a dizer que “Platão talvez tivesse razão em pensar que a 

tragédia nos torna mais medrosos e sentimentais” (Humano, demasiado humano, 212), quando, em Além de bem e  mal, ensinará a 
“dureza contra si e veneração diante de todo rigor e dureza” (Além de bem e mal 260).
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Neste sentido, Nietzsche se contrapõe às interpretações clássicas sobre o trágico – que o 
concebem, em suma, estreitamente vinculado a uma concepção fatalista e determinista da 
existência6 – para pensá-lo como positividade, vinculando-o à consagração da vida em sua inteireza, 
ao sentimento de leveza que arrima a atividade do artista-criador, o que remete à hipótese principal 
deste texto, que consiste na concepção de que a ética nietzscheana como afirmação trágica da vida 
vincula-se a uma nova relação com o tempo e com a temporalidade, que se manifesta sobretudo 
através da perspectiva do eterno retorno e da noção estética da existência, compreendida como o 
eterno trabalho de criação de si.

Entrevistas, assim, a importância que a noção de trágico possui e as diversas e 
profundas implicações que dela ressaem no (e para o) pensamento de Nietzsche, o objetivo deste 
texto consiste em acompanhar este filósofo-andarilho em seu percurso reflexivo sobre este tema, 
com o escopo de trazer à baila elementos necessários à iluminação das veredas em que se 
encontram algumas das principais questões (a) que seu pensamento (nos) expõe.

MATERIAL E MÉTODOS

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, que é analisar o tema do trágico no pensamento de 
Nietzsche, através da compreensão das várias nuances que este conceito toma no transcurso de seu 
pensamento, investigou-se as principais obras de Nietzsche em que este tema aparece de modo mais 
relevante. Como bibliografia secundária foram utilizadas obras e artigos de importantes 
comentadores de Nietzsche, com ênfase no tema proposto.

Como estratégia metodológica, procurou-se analisar o trágico no pensamento de Nietzsche 
diferenciando-o da compreensão que a tradição tinha da tragédia, ressaltando o aspecto existencial 
desse conceito como o modo peculiar da interpretação que Nietzsche faz do trágico. Tal caráter 
existencial será apresentado a partir da implicação do trágico como uma nova relação com a 
temporalidade e com a experiência estética de criação de si, consubstanciados na noção de eterno 
retorno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O TRÁGICO E A METAFÍSICA DE ARTISTA

Já se observou, com inegável pertinência, que com Aristóteles tem início uma poética 
da tragédia e, em Nietzsche encontra-se o ápice de uma análise que se refere, em última instância, a 
uma interpretação ontológica ou metafísica do fenômeno trágico, o que se logrou denominar de uma 
filosofia do trágico, presente já em sua primeira obra, O nascimento da tragédia, o rebento que o 
insere na polêmica sobre a arte grega que então se trava no seio da intelectualidade alemã, que 
postula uma “divisão entre uma Grécia marcada pela serenidade, ou simplicidade, característica que 
lhe dá Winckelmann, e uma Grécia arcaica, sombria, violenta, selvagem, mística, extática, como 
aparece bem claramente em Hölderlin”7.

Fundado nos conceitos de apolíneo e dionisíaco – referidos às noções 
schopenhauerianas de representação e vontade –, O nascimento da tragédia constitui um registro 

6 A exemplo de Schelling, quando, a respeito da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, termina por acentuar:
Muitas vezes se perguntou como a razão grega podia suportar as contradições de sua tragédia. Um mortal, destinado pela 
fatalidade a ser um criminoso, lutando contra a fatalidade e no entanto terrivelmente castigado pelo crime que foi obra do 
destino [...] O fato de o criminoso ser punido, apesar de tar tão-somente sucumbido ao poder superior do destino, era um 
reconhecimento da liberdade humana, uma honra concedida à liberdade. A tragédia grega honrava a liberdade humana ao 
fazer seu herói lutar contra o poder superior do destino [...]
(Cartas sobre dogmatismo e criticismo, vol. 3, p. 81 e ss, apud Peter Szondi, Ensaio sobre o trágico, p. 29)

7 Roberto Machado, O nascimento do trágico, p. 215.
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filológico-filosófico contraposto à concepção de Aristóteles a respeito da tragédia, sobretudo quanto 
a seu efeito, a catarse (katharsis), concebida, em suma, como “uma espécie de purificação e um 
alívio acompanhado de prazer”8.

O questionamento da catarse aristotélica é, no entanto, apenas o mote, o ponto de 
partida da crítica nietzscheana; seu principal alvo é bem outro, e só se dá a conhecer já nas últimas 
partes dO nascimento da tragédia: a equação socrática razão = virtude = felicidade. Com esta 
equação, diz Nietzsche, “a mais bizarra equação que existe, e que, em especial, tem contra si os 
instintos dos helenos mais antigos”9, representa-se “a ilusão de poder curar [...] a eterna ferida da 
existência”10. Instaura-se, aí, o moralismo na filosofia: “razão = virtude = felicidade significa tão-
só: é preciso imitar Sócrates e instaurar, permanentemente, contra os desejos obscuros, uma luz 
diurna – a luz diurna da razão”11.

E, para perfazer a contraposição a este pensamento de dècadence12, Nietzsche põe em 
evidência o aspecto dionisíaco da tragédia, ou seja, a pulsão artística que diz respeito a uma 
experiência de reunidade, ante o perigo extremo advindo do excesso de individuação que pode advir 
do apolinismo e donde pode derivar o enfraquecimento da própria vontade e, portanto, a 
degradação, o despedaçamento da própria vida.

Ora, esta unificação é precisamente aquilo a que Nietzsche dará, adiante, a denominação 
de metafísica de artista13: a miragem criada pelo gênio artístico que torna o homem capaz de se 
colocar diante da existência sem excluir seus aspectos problemáticos e sem ceder à sua força 
destruidora. Tem-se, portanto, que Nietzsche tem na tragédia um tônico que oferece ao espectador 
um êxtase vital, uma vontade de viver capaz de torná-lo mais forte para não apenas suportar mas –
inclusive e sobretudo – alegrar-se com a dor.

ZARATUSTRA E A DANÇA DO ETERNO RETORNO: A RADICALIZAÇÃO DO 
TRÁGICO

Originada já nos escritos anteriores aO nascimento da tragédia, entoupeirada em 
Aurora, Humano, demasiado humano e densificada nA gaia ciência, é apenas com Zaratustra, no 
entanto, que a noção do trágico adquire, a final, a condição de “ato supremo”14.

Com efeito, se nas obras posteriores a O nascimento da tragédia, Nietzsche não deixa 
de se referir, ainda que en passant, ao trágico15, é em Assim falou Zaratustra, em um dos 
derradeiros atos desta tragédia, que Dionísio veste, enfim, sua última máscara: no palco, sua 
persona é, agora, o anunciador do super-homem. 

Incipit Zaratustra é incipit tragœdia16: aqui, novamente o trágico; entretanto, já não 
mais necessariamente associado a uma determinada forma estética mas a um aspecto ético-
existentivo. Aqui, novamente a máscara; todavia, já não mais como artefato dissimulador, mas 
como a gálea dos que labutam reservando para si a ausência de determinações e descortinando para 
todos a riqueza do caos, a exemplo de Zaratustra, que fala “para todos e para ninguém”.

Sob esta perspectiva, se nO nascimento da tragédia Dionísio ainda se “escondia sob o 

8 Aristóteles, Política, Livro VIII, Cap. 7, 1341b, 32-40 e 1342a e ss..
9 Crepúsculo dos ídolos, II, 4.
10 O nascimento da tragédia, 18.
11 Crepúsculo dos ídolos, II, 10.
12 No pensamento de Nietzsche, o termo dècadence possui sentido específico: significa a recusa à totalidade da existência, da “vida 

que declina”, ou seja, de ideias e práticas (verbigratia, da ciência e da má compreensão do corpo) que postulam a vida como algo 
que deve ser julgado, justificado, resgatado pela ideia, pela razão. Veja-se, a respeito, Crepúsculo dos ídolos, II, 2 e X, 2 e 3

13 O nascimento da tragédia – Tentativa de autocrítica, 5.
14 Ecce homo – Assim falou Zaratustra, 6. Sobre o termo “entoupeirada”, veja-se Assim falou Zaratustra, III, Das velhas e novas 

tábuas, 2.
15 Em Aurora, o trágico transparece, p. ex., nos aforismos 78 e 172 e, em Humano, demasiado humano, p. ex., nos aforismos 108, 

169 e 212.
16 A primeira expressão consta de A gaia ciência, 342; a segunda, de Crepúsculo dos ídolos, IV, 6.
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capucho do douto, sob a pesadez e a rabugice dialética do alemão”17, sua apresentação agora se 
perfaz por meio da máscara de Zaratustra, poeta em que se reflete, em todas as suas nuances, a 
imagem do artista ditirâmbico, que anuncia o pensamento terrível do eterno retorno, ante a decisão 
que deve tomar em razão desta proposição existencial transformadora18.

Ora, o pensamento do eterno retorno é um pensamento terrível, quiçá o mais terrível que 
possa assaltar o homem em sua dimensão ética como alternativa existencial, uma vez que aí pode 
estar o “grande destino de ser também o maior perigo e doença”19. Ele pode constituir o mais 
pesado dos pesos – para o espírito de vingança que range os dentes ante a imutabilidade do “assim 
foi” – ou o ponto culminante do dizer-sim à vida – para o espírito criador que redime o que passou 
ao dizer “assim eu quis”20.

Mas de que modo isto é possível? Como não transformar este pensamento terrível em 
“modinha de realejo”21 e como desvinculá-lo de uma mera circularidade físico-temporal? Ademais 
– e sobretudo –, como redimir o passado se não se pode mudar o que foi?

Ora, diz Nietzsche, esse não-poder-querer-pra-trás quem o preconiza é o espírito de 
vingança, um mau espectador da tragédia, que concebe a “má vontade da vontade contra o tempo e 
seu 'Foi'”. É preciso, pois, extirpar esta “grande parvoíce”, pois a vontade é na verdade um redentor, 
um criador, e deve ser tornada “para si própria o redentor e o mensageiro da alegria”22.

Para isto, é necessário se desvencilhar da inexorabilidade do passado, ou seja, de 
qualquer injunção que tenda a concebê-lo como a incompletude de uma experiência que repercute 
(que deva repercutir) no horizonte do vir-a-ser. Para além desta perspectiva, cumpre entendê-lo 
como integrado ao instante por meio de uma aquiescência criativa, que só tem lugar a partir de uma 
decisão, de uma afirmação existencial.

Portanto, o que oferece significado ao eterno retorno é o instante descomunal de que 
nos fala o demônio, “esse bater de sinos do meio-dia e da grande decisão, que torna a vontade outra 
vez livre, que devolve à terra seu alvo e ao homem sua esperança, esse anticristo e antiniilista, esse 
vencedor de Deus e do nada23. Tal é, sob uma perspectiva poético-nietzscheana, um instante 
atemporal, porquanto desvinculado da perspectiva linear (e sobretudo religiosa) que o tempo possui 
na tradição filosófica24.

Cada situação particular; onde a história é tomada a serviço da vida, a serviço da cri-
ação de si, através daquilo que Nietzsche denomina de força plástica, a medida a partir da qual o 
conhecimento histórico pode ser concebido como alimento da capacidade criativa, horizonte a partir 
do qual o homem promove a sempiterna (embora nem sempre terna) construção-destruição de si 
mesmo.

A libertação do instinto de vingança não é, assim, como poderia parecer, uma simples 
mudança de atitude da vontade diante da inelutável necessidade da estrutura do mundo. Cuida-se, 
antes, de uma atitude de apropriação da história como elemento fundamental do processo de 
redenção criativa da própria vontade, de superação das aparentes antinomias entre as dimensões 
temporais constitutivas da ação (passado, presente e futuro) e, por fim, de autossuperação.

Daí porque Zaratustra corporifica o herói trágico par excellence, o personagem de um 
drama que inicialmente vive o herói apolíneo e que, após um longo percurso, transmuda-se em um 

17 O nascimento da tragédia – Tentativa de autocrítica, 3.
18 Cfr. A gaia ciência,341 e Além de bem e mal, 56
19 Assim falou Zaratustra, III, O convalescente, 2.
20 Assim falou Zaratustra, III, Da redenção.
21 Assim falou Zaratustra, III, O convalescente, 2.
22 Assim falou Zaratustra, II, Da redenção.
23 Genealogia da moral, II, 24.
24 Cfr., por todos, Regina Schöpke, Matéria em movimento – a ilusão do tempo e o eterno retorno (sobretudo a Parte I, intitulada Em 

busca do tempo, em que a autora faz uma elucidativa e exaustiva resenha sobre as concepções sobre o tempo na tradição filosófica 
ocidental, desde os Pré-socráticos a Heidegger.
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alegre “trasgo dionisíaco”25.
Sob esta perspectiva, em vez de ranger os dentes e se despedaçar, aquele que “é capaz 

de se entregar radicalmente no instante à criação de si mesmo e de se fartar [...] no interior dos 
limites de cada situação singular”26 louvaria o demônio furtivo que lançasse tal desafio, o desafio do 
passado, o desafio de dizer a cada vez Sim “a cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e 
tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande”27.

O eterno retorno consiste, pois, em suma, na radicalização do trágico, na “mais elevada 
forma de afirmação que se pode em absoluto alcançar”28: a alegria que santifica a dor. Daí, 
portanto, o liame que une Dionísio a Zaratustra: trata-se, em ambos, das mesmas questões, da 
mesma tendência, do mesmo sentido. As respostas é que são diversas:

Se nO nascimento da tragédia Nietzsche aspira à justificação global da existência 
(o que significa “dizer sim à vida”) e a consegue com a “metafísica de artista”, em 
Zaratustra o eterno retorno, desejado pelo super-homem, torna vão o problema de 
justificação da existência, cerrando o horizonte não mediante o “mito trágico”, 
senão com a “eternização” do caráter integralmente terreno e imanente da vida.29

Deste modo, nas transmudações que a noção de trágico sofre no tumultuoso percurso do 
pensamento de Nietzsche observa-se que se nO nascimento da tragédia ele é vinculado a uma 
vontade que se apresenta como essência última das coisas, agora, no Zaratustra, vincula-se a uma 
vontade criadora, alheia à culpa, à responsabilidade, zombeteira, fruto do amor ao devir, do amor 
fati, elemento nuclear do trágico, consubstanciado na querência de “ver como belo aquilo que há de 
necessário nas coisas: – assim serei daqueles que tornam belas as coisas. Amor fati: seja este, 
doravante, o meu amor!”, pois “o que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal”30.

Neste drama que é a vida, a questão deve ser posta, a final: “E se a via do espetáculo 
fosse uma via de conhecimento, de libertação, da vida, afinal de contas?”31. A resposta... Bem, 
tenhamos ouvidos para Nietzsche: não há a resposta; nem, talvez, qualquer resposta. Mas é possível 
(basta que o seja) que o objetivo da arte não mais radique na criação de imagens de sonho, no 
mascaramento do aspecto terrível da existência, senão na afirmação deste caráter, do caráter trágico 
da vida.

E se o artista não fosse um alucinado abandonado à história? É possível que ele seja a 
obra de arte que se faz a si mesmo, um campo de batalha, um drama em gente, o autopoiético 
navegante que, dominando seus demônios e bailando sobre seus abismos, forja seu estilo, pare seus
centauros, navega seu caminho, é-se-endo.

E se...? – –

CONCLUSÃO
Nietzsche é um pensador de muitas máscaras. Labiríntico, enigmático, resta-nos tentar 

vê-lo, escutá-lo a partir de seu próprio perspectivismo. Foi este o modesto propósito que se 
perseguiu nesta pesquisa, em que se adotou a vida de sua perspectiva trágica. Através dela, promete 
uma arte trágica: a arte suprema do dizer-Sim à vida, invertendo o sentido terapêutico 
tradicionalmente atribuído ao trágico (purgativo, segundo Aristóteles; resigna-dor, para 
Schopenhauer) para concebê-lo como elemento de uma sabedoria em que sejam não apenas 

25 O nascimento da tragédia – Tentativa de autocrítica, 7.
26 Marco Antônio Casanova, O instante extraordinário, p. 124.
27 A gaia ciência, 341.
28 Ecce homo – Assim falou Zaratustra, 1.
29 Mazzino Montinari, Lo Que dijo Nietzsche, p. 116. Traduzi.
30 A gaia ciência, 276; Além de bem e mal, 153.
31 Giorgio Colli, ob. cit., p. 19.

Anais do VIII SIC 545

ISBN 978-85-7621-051-1



6

considerados mas amados como necessários os aspectos mais terríveis da existência. É o que, em 
fórmula poética, chama de “amor fati”.

Desta forma, é necessário adotar um caminho que, embora (ou porque) mais laborioso, 
tem ao menos a virtude de respeitar a “partitura” da sinfonia nietzscheana, o enredo da obra de um 
homem para quem viver significou sobretudo pensar. 

Definida a forma, eis o “tema”, o “mote” desta sinfonia: o trágico, fundamento de uma 
ética da afirmação, concebida como “alegria de viver, gáudio, júbilo, prazer de existir, adesão à 
realidade [...], a ideia [...] de uma fidelidade incondicional à nua e crua experiência do real, a que se 
resume e se singulariza o pensamento filosófico de Nietzsche”32.

No drama nietzscheano, a palavra poética reivindica seu papel de instrumento da 
conversão do trágico em força criadora e cri-ativa de si.

É preciso que esta música seja tocada.
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O CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS 
SOBRE O CANGAÇO: MOSSORÓ E O DISCURSO DA RESISTÊNCIA

Francisco Valdiano Moisés de Andrade1; Aryana Lima Costa2

RESSUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar o processo de construção das 
narrativas alusivas ao discurso de “Mossoró cidade da resistência”. Para tanto, buscou-se 
compreender quais as referências utilizadas por professores e alunos do ensino fundamental da 
rede pública na construção de uma narrativa histórica relativa à invasão de Mossoró/RN pelo 
bando de Lampião em 1927. O ideário proposto suscitou a necessidade de entender a história 
Cangaço de forma mais acentuada. Nesse sentido, portanto, obras especializadas foram 
analisadas. Entre elas, por ilustração: História do Cangaço de Maria Isaura de Queiroz. Além 
disso, foi elaborada uma ficha para analise dos livros didáticos de nível fundamental. Por ultimo, 
foi realizado entrevistas com alguns alunos do nível fundamental. Quanto a analise dos livros, 
constata-se que, as obras especializadas discutem o Cangaço com mais rigor analítico em 
detrimento dos livros didáticos que se caracteriza por sua narrativa sintética. Mesmo assim, não 
há subsídios em ambos para a construção do discurso da resistência. As entrevistas por sua vez, 
revelam que a construção de uma narrativa histórica relativa ou discurso da resistência 
mossoroense ao bando de Lampião em 1927 é condicionada em grande medida pelos discursos 
construídos via informação de filmes, coerdes, pelas histórias contadas por “pessoas mais 
velhas” e fundamentalmente no discurso de resistência que é consubstanciado na apresentação 
teatral do chuva de balas.  Portanto, essas fontes de natureza diversa são as mais indicadas para a 
construção do discurso de resistência de Mossoró ao bando de Lampião.

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Cangaço; Discurso; Resistencia e Mossoró.

INTRODUÇÃO

A historiografia do cangaço tem sido bastante recorrente em nossos dias. A temática está 
presente nas obras especializadas. Como ilustração, as de Maria Isaura Pereira de Queiroz –
Historia do Cangaço. Esta autora interpreta o fenômeno do cangaço como sendo uma resposta à 
miséria. No entanto, não o conceitua como um movimento social. Conforme ela mesma 
argumenta “na medida em que os termos “movimentos sociais” pressupõem consciência dos 
problemas vividos numa estrutura sócio-econômica e politica injusta não é possível admitir que o 
cangaço se configure como um movimento social” (1997: 13). Frederico Pernambucano de 
Melo explica a razão de ser do cangaço, introduzindo na historiografia a teoria do Escudo Ético. 
Operando em contexto sócio cultural sertanejo, onde matar por vingança era moralmente 
legitimo;

[...] o bandido, numa interpretação absolutamente extensiva e nem por isso 
pouco eficaz, punha toda a sua vida de crimes a coberto de interpretações que lhe 
negassem um sentido ético essencial. A necessidade de justificar-se aos próprios 
olhos e aos terceiros levava o cangaceiro a assoalhar o seu desejo de vingança, a 
sua missão pretensamente ética, a verdadeira obrigação de fazer correr o sangue 
dos seus ofensores”.                                        

1 Discente do Curso de história da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail: 
valdiano.moises@gmail.com
2 Docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências sociais, Campus Central, UERN. E-mail: 
aryanacosta@gmail.com
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Desse modo, Frederico Pernambucano de Melo descortina a sagacidade dos bandoleiros 
que se apropriava de moral sertaneja para saquear, matar e pilhar. 

A questão do banditismo também é consubstanciada nos manuais didáticos escolares. Em 
se tratando especificamente da temática em Mossoró, a questão do banditismo é pensada em 
torno de uma construção discursiva indentitária. Ou seja, existe uma construção histórica relativa 
à invasão de Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927. Para tanto, a cidade promove 
diversos eventos festivos, como o Chuva de Balas, e construiu-se o Memorial da Resistência, que 
valoriza o dito acontecimento, contribuindo para a construção de uma identidade a partir de um 
discurso oficial de resistência. 

Pensando o discurso da resistência como gerador de identidade e levando em 
consideração que essa construção discursiva remete a elementos externos, tendo em vista “tudo
que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo”.  (BAKHTIN: 
1995:31), a presente pesquisa procura avaliar os possíveis elementos que dão suporte para tal 
construção discursiva. 

O objetivo desse trabalho, portanto, é investigar o processo de construção das narrativas 
alusivas ao discurso de “Mossoró cidade da resistência”. Junto a isso, compreender como alunos 
e professores do ensino fundamental da rede pública constrói suas narrativas históricas relativa à 
invasão de Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927.

MATERIAL E METÓDO 

O material especializado na temática do cangaço, qual seja,  História do Cangaço da 
autora Maria Isaura de Queiroz; Lampião, o rei dos cangaceiros de Billy Jaynes Chandler bem 
como os livros de didáticos do ensino fundamental da rede publica, quais sejam: Saber e fazer 
história- Gilberto Cotrim; História sociedade e cidadania - Alfredo Boulos Júnior; História em 
documentos- Joelma Ester Domingues e Projeto Araribá; história - José Roberto Martins entre 
outros foram, selecionados.

Posteriormente em reunião foi discutido o método para a avaliação do material 
selecionado. Para tanto, foi criado uma ficha catalográfica para cada livro. Passado à avaliação 
dos livros didáticos e as considerações alusivas às obras especializadas passou-se para a pesquisa 
de campo. 

Para a pesquisa de campo, resolvemos trabalhar com entrevistas.  As entrevistas foram
realizadas com alunos do ensino fundamental da escola estadual Dr. Lavoisier Maia, sendo que, 
boa parte delas foi realizada com alunos do turno vespertino. 

Sendo a pesquisa fundamentalmente historiográfica, a necessidade de definir os 
principais conceitos norteadores do trabalho passou a existir.  Assim sendo, os conceitos de 
discurso, identidade memoria e conhecimento histórico escolar foram estudados a luz de Autores 
como: MICHEL FOUCAULT (2002);  CARRETERO ( 2007); FERREIRA (2009); RIOS 
(2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa indicou que o discurso construído e alusivo a “Mossoró cidade da resistência” 
esta relacionado a três elementos fundamentais. Primeiro, podemos discutir o que vem a ser o 
próprio conceito de discurso. Para tanto passamos a palavra a FOUCAULT (2002:93) que 
concebe o discurso como uma 
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[...] reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios 
olhos; e quando tudo pode, em fim, tomar a forma do discurso, 
quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a proposito de 
tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 
intercambiado seu sentido, pode voltar à interioridade atenciosa da 
consciência de si. 

Nessa perspectiva, o discurso produzido é o reflexo de convicções e, portanto subjetivo. 
Em uma perspectiva histórica não é prudente pontuar se o discurso da resistência prodizido em 
Mossoró é legítimo ou não. Isso se levarmos em consideração que “o exercício do historiador é 
compreender melhor, e não atingir a verdade.” (FERREIRA,2009). Nesse sentido, passamos a 
pontuar outro elemento que ajuda-nos entender a razão do discurso da resistência. Trata-se da 
memória. 

No campo da história, a memória está intrinsecamente ligada à construção de identidades, 
Com isso, podemos pensar em uma memória que atua como elo unificador de ideologias, sejam 
elas, social, política ou religiosa. Nas palavras de FERREIRA (2009:85), “a memória é um 
elemento constitutivo do sentimento de identidade, na medida em que responde também pelos 
sentimentos de continuidade e de coerência”. Sendo a identidade produto de memórias, sejam lá 
quais for, pensemos agora acerca da identidade em si. De forma sintética, podemos assim dizer, 
que sua construção passa pelo binômio “nos” versus “outros” CARRETERO (2007:110).  Assim 
sendo, é possível falar em uma ‘funcionalidade da memória’. Por esta razão, é pouco plausível 
pensar a memória em si mesma sem maiores implicações, do contrario, é razoável concebê-la 
como tendo uma funcionalidade. 

Aplicando ao fenômeno do cangaço em Mossoró podemos constatar o binômio produzido 
pela identidade, nós versus outros, como diz Carretero, a partir da fala de uma de nossas 
entrevistadas quando diz: “Ele [ Lampião] invadiu Mossoró e o povo botou ele pra correr”. É 
notório que o uso do pronome pessoal “Ele” e o uso do substantivo masculino “povo” indicam 
duas categorias de pessoas distintas. Em outras palavras, “Ele” [Lampião] e o “povo” [os 
mossoroenses]. 

Quando se pensa o caráter funcionalista da memória outra questão se sobrepõe. 
Conjeturando que a lembrança dos fatos históricos não é involuntária, em que consiste o caráter 
funcionalista da memória? Por que escolhemos lembrar e esquecer ao mesmo tempo? Partindo 
da premissa que “a memória não é neutra e é recuperada sempre em função das demandas do 
presente” (FERREIRA ,2009:87), podemos assim dizer que sua função pode estar relacionada a 
um jogo de poder, a manutenções de valores do passado que vivifica os interesses do presente.
Essas considerações ajudam a entende o esforço do discurso oficial em perpetuar a “heroica 
resistência de Mossoró” ao bando de Lampião. 

Consideremos agora o nosso terceiro conceito, a saber, o conhecimento histórico escolar.  
A dinâmica do cenário escolar é praticamente indizível! A uma sincronia constante de saberes 
quer perpassar pela relação aluno e professor e os demais sujeitos que compõe o espaço escolar. 
Nesse emaranhado de conhecimento aparecer às relações de poderes e as 
reproduções/construções de valores sejam eles voluntários ou não.  Diante dessas peculiaridades, 
podemos falar em cultura escolar. RIOS (2009:346) é do pensamento de que

no cenário escolar, imbricam-se dimensões dos saber histórico 
provenientes de fontes sócias  de naturezas diversa e, 
conseguintemente, há múltiplos mediadores culturais que 
atravessam a constituição dos saberes históricos mobilizados pelos 
alunos. 
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O viés de interpretação de Rios acerca do cenário escolar e do saber histórico por ele 
produzido ajuda-nos a entende a razão de ser da presença de várias fontes sócias na fala dos 
alunos entrevistados. Nesse sentido, os múltiplos mediadores culturais estão para além dos livros 
didáticos, que por sua também enquadra-se nessa categoria. Os manuais didáticos são 
mediadores, em grande parte, do saber histórico escolar. Nesse sentido, voltamos nossa atenção 
para os tais na tentativa de entender suas supostas contribuição para a formação do discurso de 
resistência ao bando de Lampião.  Depois de analisados notamos que o discurso presente nesses 
manuais não lida diretamente com o discurso da resistência oficial. Na verdade, esses manuais 
apresentam informações sintéticas acerca dos bandos errantes do nordeste brasileiro durante o 
século XIX e começo do século XX.  Em linhas gerais os sujeitos preponderantes dessas 
narrativas são o Cangaceiro, camponês, trabalhador de fazenda e pequeno proprietário, capataz, 
fazendeiro, bando, lampião, bandido social, coronel. Esses sujeitos aparecem como os 
personagens principais da sociedade rural do nordeste brasileiro do século XIX.  Portanto, os 
manuais didáticos apresentam a temática do cangaço de um modo geral não se atendo a questões 
analíticas com tanta consistência. Isso é observado a partir da analise comparativas dessas 
manuais com os textos de Isaura, Billy e Pernambucano. Portanto, é pouco provável uma 
acentuada influencia dessas manuais didáticos para a construção do discurso de resistência de 
Mossoró. 

A construção de uma narrativa histórica relativa à invasão de Mossoró/RN pelo bando de 
Lampião em 1927 é condicionada em grande medida pelos discursos construídos via informação 
de filmes, coerdes, pelas histórias contadas por “pessoas mais velhas” e fundamentalmente no 
discurso de resistência que é consubstanciado na apresentação teatral do chuva de balas.  
Portanto, essas fontes sócias de natureza diversa são as mais indicadas para a construção do 
discurso de resistência de Mossoró ao bando de Lampião. Lariana, aluna do ensino fundamental, 
Correção de Fluxo, da escola estadual Dr. Lavoisir Maia, argumenta que obteve informação a 
cerca do Cangaço “assistindo filmes e procurando saber com as pessoas mais velhas do que eu”.  
Para Letícia, aluna da referida escola, 8° série, a internet e a literatura de cordel é sua fonte 
principal de informação acerca do cangaço. 

O que mais chamou atenção na fala dos alunos entrevistados é suas concepções a cerca 
do episodio de 1927. É interessante notar como eles fazem referencia ao ataque de Lampião a 
Mossoró. Vejamos o que diz alguns trechos de suas respectivas falas. 

“Ele (lampião) invadiu Mossoró e Mossoró junto com os moradores expulsou ele”. 

“Lampião foi expulso por Mossoró que foi a primeira a expulsar ele”

“Ele invadiu Mossoró e o povo botou ele pra correr” 

“Quando Lampião chegou para tomar posse de Mossoró ele foi recebido a tiros pelos sargentos”

“a cidade resistiu os ataques de Lampião e seu bando” 

“eu acho que Mossoró foi bastante resistente aos ataques de Lampião”

Finalmente não podemos deixar de mencionar a fala que, a nosso ver, melhor traduz e 
sintetiza as demais anteriormente citadas. 

“Mossoró foi à única cidade que conseguiu acabar com o cangaço de lampião. Então é a cidade 
da resistência. Então é verdade que Mossoró é a cidade da resistência”.
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CONCLUSÃO

A análise do processo de construção das narrativas alusivas ao discurso de “Mossoró 
cidade da resistência” orientou-se basicamente sob quatro conceitos. A saber, discurso, 
identidade, memoria e conhecimento histórico escolar. Observou-se que a construção de uma 
narrativa histórica relativa à invasão de Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927 é 
condicionada em grande medida pelos discursos construídos via informação de filmes, coerdes, 
pelas histórias contadas por “pessoas mais velhas” e fundamentalmente no discurso de 
resistência que é consubstanciado na apresentação teatral do Chuva de Balas.  Portanto, essas 
fontes sócias de natureza diversa são as mais indicadas para a construção do discurso de 
resistência de Mossoró ao bando de Lampião.
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O CURRÍCULO PROPOSTO PELO PROGRAMA FILOSOFIA PARA CRIANÇAS 

DE MATTHEW LIPMAN

Mariana Frutuoso Araújo 1·; Maria Reilta Dantas Cirino2; José Francisco das Chagas Souza3

Sarah Regina de Medeiros Dias4

RESUMO: A filosofia tem suas especificidades, entre elas: o questionar, a investigação, a elaboração de 
conceitos, a busca de argumentos coerentes para os propósitos defendidos, a descoberta de alternativas e 
conexões. Preocupado com a pouca capacidade de seus alunos adultos com questões envolvendo 
pensamentos lógicos e coerentes que norteassem suas ações, Matthew Lipman, propõe a Filosofia para 
Crianças e elabora um currículo específico para que seja trabalhado com as crianças e os adolescentes, 
inserindo-os no universo da investigação filosófica. Este artigo, desenvolvido dentro das atividades do 
Projeto de Pesquisa “Filosofia na infância: perspectivas para o debate” no período de 2011 a 2012, sob a 
coordenação da professora Ms. Maria Reílta Dantas Cirino do curso de Filosofia, Campus Caicó, tem como 
objetivo apresentar uma análise sobre um dos aspectos da referida proposta lipmiana – o currículo. Lipman 
sugere que a educação, que na maioria dos currículos escolares é de transmissão de conhecimentos, sendo o 
discente um sujeito passivo na elaboração do pensamento, seja proposta a partir de um currículo, que tenha
como fundamentação uma educação para o pensar. Lipman acredita que os discentes, por meio do diálogo, 
serão capazes de elaborar o seu próprio pensamento, sendo o docente mediador e juntamente com os mesmos 
– discentes e docente – são co-participantes na investigação filosófica.

PALAVRAS-CHAVE: Matthew Lipman; Filosofia; Currículo.

INTRODUÇÃO

... uma criança é mais rapidamente encorajada a participar da 
educação se esta enfatizar a discussão em vez de exercícios 

monótonos com papel e escrita. A discussão, por sua vez aguça 
o raciocínio e as habilidades de investigação das crianças como 

nenhuma outra coisa pode fazer. (MATTHEW LIPMAN).

O presente artigo tem como objetivo apresentar a descrição do currículo do programa de 

Filosofia para crianças proposto pelo filósofo contemporâneo, Matthew Lipman.  Para Lipman, é 

possível fazer filosofia na infância, sendo necessário para isso um currículo específico elaborado de 

acordo com o nível de desenvolvimento de cada etapa da infância. 

Matthew Lipman vem desde a década de 60 buscando esclarecer sobre a constituição do 

pensar na infância e encontra significativo sentido em sua proposta de filosofia na infância. Este 

1 Discente do curso de Licenciatura em Filosofia, Campus Caicó, UERN. e-mail: maryaraujo90@gmail.com
2 Docente do Departamento de Filosofia, Campus Caicó, UERN. e-mail: mariareilta@hotmail.com 
3 Docente do Departamento de Filosofia, Campus Caicó, UERN. e-mail: dedasouza1@gmail.com
4 Membro do Projeto de Pesquisa “Filosofia na infância: perspectivas para o debate”, Pedagoga/UFRN. e-mail: 
sarahdias@yahoo.com.br
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artigo, desenvolvido dentro das atividades do Projeto de Pesquisa “Filosofia na infância: 

perspectivas para o debate”, ofertado pelo Curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Caicó, no período de 2011 a 2012, tem como 

enfoque principal apresentar uma análise sobre um dos aspectos da referida proposta lipmiana – o

currículo – buscando identificar as temáticas filosóficas e pedagógicas na perspectiva de que as 

mesmas possam ser utilizadas de forma correta à serviço das crianças, no dizer de Lipman “...há 

muito se desconfiava que a Filosofia carregava dentro de si tesouros pedagógicos de grande 

generosidade...” (1990, p.19). Usar esses tesouros a serviço das crianças a partir de então, seria 

romper com os métodos tradicionais de ensino, onde os adultos dotados de conhecimento contavam 

histórias às crianças explicando as diferenças do pensar, logo, Lipman fundamenta sua proposta ao 

criar histórias em que as crianças se envolvem numa pequena comunidade de pesquisa e assim 

surgem, através do diálogo coletivo, as descobertas entre elas.

Essa proposta é apresentada por Lipman em forma de novelas filosóficas, as quais 

oportunizam às crianças a análise dos fatos e diálogos que envolvem os personagens das referidas 

novelas através do diálogo filosófico de caráter reflexivo, crítico e investigativo. Tais diálogos, que 

devem ocorrer no espaço institucional, utilizam uma metodologia denominada por Lipman de 

Comunidade de Investigação, a qual configura-se como um método que observa o disciplinamento 

do processo científico, utilizando-se para isso do diálogo investigativo. O currículo inclui manuais, 

destinados à orientação do(a) docente com sugestões de diversas atividades para a mediação dos 

diálogos; exercícios com planos de discussões que se desenvolvem a partir das ideias principais 

contidas nas novelas e que se relacionam com o cotidiano das crianças. A proposta de filosofia na 

infância de Lipman, a qual passaremos a discorrer, aborda os três primeiros níveis de educação 

básica, da educação infantil ao ensino médio.

Tomamos como fundamentos teóricos as seguintes obras: A filosofia vai à escola,

Lipman (1990); A Filosofia na sala de aula, Lipman; Sharp; Oscanyan (2001); Um olhar sobre o 

ensino de filosofia, Fávero; Rauber; Kohan, (2002); Filosofia para crianças, Kohan (2008), entre 

outras.

A análise considera também os princípios metodológicos e as condições necessárias 

para a efetivação prática da referida proposta, sem, contudo, enaltecer a filosofia como algo que 

venha solucionar ou remediar problemas identificados na educação, já que a proposta de filosofia 

para crianças é uma temática nova para boa parte da educação brasileira e ainda não se concretizou 

oficialmente nos sistemas educacionais.
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O CURRÍCULO DA PROPOSTA DE FILOSOFIA PARA CRIANÇAS SEGUNDO

MATTHEW LIPMAN 

Matthew Lipman sistematizou um programa de ensino denominado de Filosofia para 

Crianças - FpC, com o qual pretendia reformar o sistema educacional americano, a seu ver até 

aquele momento incapaz de promover o desenvolvimento adequado do raciocínio e da capacidade 

de julgar dos(as) discentes. Para tanto, de acordo com Lipman, a prática da filosofia era 

indispensável. Além de buscar fundamentar teoricamente o papel da filosofia na educação das 

crianças, o autor desenvolveu uma metodologia e um currículo específicos, destinados às escolas,

pois defendia que o espaço institucional era adequado para a prática filosófica desde a infância.

Até o momento só há um currículo de FpC, publicado pelo IAPC – Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children. Esse programa surgiu em 1969 e tem se expandido desde 

1974. Analisando o programa do IAPC a filosofia pode ser trabalhada desde a pré-escola até o 

Ensino Médio. 

Para dar início ao Programa de Filosofia para Crianças, a proposta de educação para o 

pensar, Lipman elaborou um material didático composto por seis livros-textos (destinados às 

crianças), em forma de novelas, incluindo os respectivos manuais de exercícios abrangendo Lógica, 

Ética, Estética., Metafísica, Epistemologia, Filosofia Social e Política e Filosofia das Ciências.

Os textos reflexivos veiculados nas novelas, além de abranger os temas citados 

anteriormente, são atuais e discorrem diante personagens imaginários envolvidos em problemáticas, 

tendo em vista o objetivo principal que é o de preparar o educando para o desenvolvimento de uma 

cidadania responsável. 

De acordo com o currículo, para ser utilizado na filosofia com crianças, podemos 

abstrair que as novelas são direcionadas a idades e graus de escolaridade diferentes. De acordo com-

Lorieri (2011), são elas:

 Hospital de Bonecos e Geraldo – destinados aos primeiros anos da Educação Infantil, 

ambos trabalham a iniciação aos procedimentos da investigação filosófica; 

 Elfie – destinado à Educação Infantil, trabalha a investigação filosófica em comunidade;

 Rebeca – destinado à Educação Infantil, trabalha o imaginário infantil; 

 Issao e Guga – destinados às 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental, trabalha filosofia da 

natureza; 
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 Pimpa – destinados a 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, trabalha significado da 

linguagem e sua significação; 

 Nous – destinado às 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, trabalha formação ética; 

 A descoberta de Telles – destinado à 5ª e 6 ª séries do Ensino Fundamental, incentiva a 

comunidade investigativa através do diálogo; 

 Luísa – destinado à 8ª série do Ensino Fundamental, trabalha ética e moral; 

 Suki – destinado ao Ensino Médio, trabalha estética; 

 Mark – destinado ao Ensino Médio, trabalha filosofia social e política.

Sobre o programa apresentado acima, Kohan (1998, p.88) salienta que: “Os romances 

apresentam em todos os casos, personagens modelo da mesma idade das crianças que os leem. Cada 

romance apresenta uma espinha dorsal de habilidades cognitivas que se aplicam a inúmeros 

problemas filosóficos”. 

Segundo Lipman, essas habilidades quando desenvolvidas desde cedo, oferecem à 

criança instrumentos essenciais para o desenvolvimento de sua racionalidade, e consequentemente 

do pensar bem. 

FORMANDO A COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E A BUSCA PELO SENTIDO

As análises realizadas através da metodologia de Comunidades de Investigação são

baseadas na fundamentação de temáticas propostas pelo currículo considerando os aspectos 

necessários para essa tentativa de fazer as crianças não somente interagir com a filosofia, como 

também, vivenciar o pensar filosoficamente, na busca do significado e novas descobertas. O

currículo é composto por oito programas (destinados à educação infantil e ao ensino fundamental)

que serão descritos mais a frente, foi desenvolvido e planejado para ser trabalhado por dois anos 

cada, e dois programas criados exclusivamente para o ensino médio. A intenção de Lipman ao 

formular cada novela foi de provocar o amadurecimento e qualidade do pensamento das crianças e 

adolescentes, ao introduzir conteúdos de lógica, teoria do conhecimento, ética, estética, filosofia 

social e política, implícitos nas novelas. (KOHAN, 2008).

Antes de chegar aos princípios metodológicos propriamente ditos, é necessário 

compreender a relação entre infância e o filosofar. É preciso entender que o ensino de filosofia com 

crianças não possui os mesmos pressupostos metodológicos do ensino médio e/ou superior. Não se 

trata de ensinar a história da Filosofia, nem tampouco apresentá-las às correntes filosóficas, mas 
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sim, ensinar a filosofar no sentido de estimular o pensamento e a reflexão sobre diferentes áreas 

como Lógica, Moral, Ètica e outras. Além disso, é preciso refletir a maneira de ensinar filosofia, 

podendo utilizar brincadeiras, jogos de regras, contação de histórias e diálogos, debates como 

estratégias didáticas que permitem a prática de filosofar com crianças.

Apesar dessa afirmação, ainda há questionamentos frequentes, principalmente por 

filósofos, dentre os quais – como ensinar filosofia para crianças?  As crianças tem capacidade de 

aprenderem filosofia? Tais perguntas podem ser tomadas por caráter preconceituoso, advindas de 

teorias que concebem a criança como ser incompleto, consequentemente, incapazes de aprender 

conceitos tão abstratos quanto os da Filosofia.

A expressão Filosofia para Crianças teve sua criação com os estudos de Matthew 

Lipman, que é um dos grandes pesquisadores da inclusão do ensino de Filosofia na educação 

infantil. Suas obras têm como objetivo preparar o discente para a reflexão e exercício do 

pensamento, o que se dá por meio das próprias indagações acerca dos objetos que estão em sua 

volta e que lhes causa “espanto”. Ao iniciar o estudo sobre a inclusão de Filosofia na educação 

infantil, Lipman nos responde sobre os preconceitos apresentados por aqueles que não acreditam ou 

que duvidem da possibilidade de um filosofar na infância. Em A Filosofia vai à escola, Lipman

(1990, p. 61) argumenta:

... O fazer filosofia exige conversação, diálogo e comunidade, que não são 
compatíveis com o que se requer na sala de aula tradicional. A filosofia impõe que 
a classe se converta numa comunidade de investigação, onde estudantes e 
professores possam conversar como pessoas e como membros da mesma 
comunidade; onde possam ler juntos, apossar-se das ideias conjuntamente, 
construir sobre as ideias dos outros; onde possam pensar independentemente, 
procurar razões para seus pontos de vista, explorar suas pressuposições; e possam 
trazer para suas vidas uma nova percepção do que é descobrir, inventar, interpretar 
e criticar.

A proposta Lipmiana, se baseia na preparação metodológica por meio de indagação, da 

pergunta, da curiosidade que levará à investigação daquilo que se deseja saber. Ou seja, o ponto 

principal da metodologia se baseia na oportunidade que é dada às crianças de dialogarem

investigando acerca de questões filosóficas, confrontando, corrigindo e aprimorando novas 

considerações sobre essas questões, o que lhes oportuniza o desenvolvimento da capacidade de 

argumentar; formular hipóteses; compreender enunciados; elaborar questões e expressar-se 

verbalmente, desenvolvendo raciocínio lógico e habilidades cognitivas.
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Para ensinar as crianças a desenvolverem o pensar bem por meio da filosofia e da 

Lógica, Lipman, cria os romances em forma de novelas filosóficas que pretendem reconstruir os 

problemas da tradição filosófica outrora abordada pelos filósofos nas narrativas filosóficas. As 

histórias possuem um gênero literário - a novela. Os romances são escritos de acordo com a faixa 

etária dos(as) discentes e abrangem o ensino desde a pré-escola até o nível médio. O currículo é 

composto por um programa com um manual específico para cada um dos romances, sendo o manual 

o material de consulta para o(a) professor(a) com as orientações metodológicas. Cada novela 

desenvolve uma temática filosófica e a aborda em forma de diálogo, pelas quais as crianças 

identificam-se com os personagens e são conduzidas às argumentações, contra-argumentações, 

elaboração de conceitos, hipóteses, deduções, entre outras. Vejamos no quadro a seguir o que cada 

novela propõe, segundo o programa de Lipman, e conforme Kohan (2008, p. 52):

NOVELAS 
FILOSÓFICAS ELFIE ISSAO E GUGA PIMPA NAUS

Ano de publicação 
2.ed. 1988 1982/86 1981 1996

Manual
Colocando juntos 

nossos 
pensamentos

Maravilhando-se
com o mundo

Em busca dos 
sentidos

Decidindo o que 
fazer

Idade 5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 9-10 anos

Série escolar Pré-escola 1ª e 2ª séries 3ªe 4ª séries 3ªe 4ª séries

Temas
Comunidade de 

investigação 
filosófica

Filosofia da 
natureza

Filosofia da 
linguagem/ 
antologia

Formação ética

Novelas filosóficas A descoberta de 
Ari dos Telles Luíza Satie Marcos

Ano de publicação 
2.ed. 1974/82 1976/83 1078 1980

Manual Investigações 
filosóficas Investigações éticas Investigações

Estéticas
Investigações

Social

Idade 11-12 anos 13-15 anos 13-17 anos 13-17 anos

Série escolar 5ª e 6ª séries 7ªe 8ª séries Ensino médio Ensino médio

Temas
Lógica/ teoria do 

conhecimento/filos
ofia da Educação

Ética Estética Filosofia Social e 
Política
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De acordo com o quadro acima, o currículo lipmiano é uma proposta para que desde a 

educação infantil a criança seja inserida em atividades/exercícios de investigações filosóficas e já 

seja estimulada ao pensar reflexivo para que não sinta tanta dificuldade na elaboração desse pensar 

nas séries posteriores, estando-se, assim aproveitando o potencial da infância caracterizada por seus 

constantes questionamentos. Sendo assim, a criança aberta ao conhecimento, e tendo o(a)

professor(a) como mediador(a), poderá, por meio do diálogo e das situações propostas pelas

novelas, desenvolver as habilidades de raciocínio necessárias à elaboração do pensamento de ordem 

superior, que segundo Lipman (1990), é o pensar certo, crítico e criativo que formará o cidadão apto 

a atuar de forma democrática em sociedade.

A proposta de Lipman de modo algum diminui a figura do(a) docente ao propor que as 

crianças vão descobrindo o significado por si mesmas, ao contrário, somente ele – o(a) docente - é

capaz de conduzir esse processo a tal finalidade. Portanto, os princípios metodológicos e as 

condições necessárias para efetivação dessa prática dar-se-ão, além da autonomia contida nas 

novelas, pois nota-se que os temas filosóficos apresentados nas novelas aparecem e sempre tornam 

a aparecer cada vez com maior profundidade, na medida em que o(a) professor(a) retoma as 

discussões e as conduzem considerando os pensamentos e opiniões diversos das crianças. Então 

Lipman (2001, p. 118) afirma:

O método de descoberta de todas as crianças nas novelas é o diálogo combinado 
com a reflexão. Esse diálogo com os colegas, professores, pais, avós e outras 
pessoas, alternado com reflexões sobre o que foi dito, é o veículo básico por meio 
do qual os personagens nas histórias aprendem. E é assim também que os 
estudantes reais aprendem: falando e pensando nas coisas.

O que Lipman mostra é que a aprendizagem ocorre nesse cenário de interação entre as 

crianças e seu ambiente, pessoas, objetos e todo contexto que lhe é significativo, pais, familiares, 

amigos, sociedade e inclusive a sala de aula. Em todos esses contextos, o currículo é mediado pelo 

(a) professor(a), através do qual, pelo diálogo, são identificadas diferentes alternativas, destacando-

se as que são mais importantes para as crianças, e assim, juntos – como Comunidade de 

Investigação perceberão o conhecimento, elaborando e reelaborando diferentes formas de pensar 

sendo essas perceptíveis em suas vivências no agir, no falar, em atitudes e procedimentos, essas 

aplicáveis em tudo quanto fizerem, ou seja, em qualquer situação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas vezes a ausência de questionamentos por parte do(a) aluno(a) pode implicar em 

um modo de ensino que apenas preocupa-se em transmitir conteúdos, e consequentemente, um tipo 

de aprendizagem que não se distingue de uma reprodução de conceitos, de definições, de noções, 

sem efetivamente, favorecer aos discentes o processo de pensar acerca do que já foi produzido por 

outros. E deste modo compromete até mesmo os processos de avaliação que apenas verificam se os 

conteúdos foram memorizados de forma adequada, ou seja, na avaliação dos mesmos são “jogados” 

para que se possa ter a certeza que o(a) aluno(a) captou o que foi ensinado em sala de aula.

Lipman afirma em sua proposta que o questionamento dos(as) discentes em sala de aula 

é de suma relevância, devendo ser proporcionado aos(as) mesmos desde os anos iniciais, pois 

assim, o(a) discente se habitua e exercita-se a fazer intervenções, sendo para isso necessário, o 

ouvir, o falar, o pensar sobre o ouvido e sobre o falar individual. Esse hábito incide diretamente no 

processo de pensar de cada um, o qual vai sendo reelaborado individual e coletivamente. Lipman 

considera que fica muito difícil chegar ao pensar crítico e reflexivo quando esse processo somente é 

proposto aos(as) discentes já adultos. Para isso defende que as reflexões filosóficas através de 

currículo próprio sejam proporcionadas às crianças inserindo-as no mundo da investigação 

filosófica, da compreensão e do debate. 

Portanto, ao contrário de algumas críticas (SILVEIRA, 2001; GHIRALDELLI, 2009) 

apresentadas ao Programa de Lipman, a criança pode sim ser iniciada na filosofia. Nesse sentido, os 

estudos realizados até o presente momento pelo Projeto “Filosofia na infância: perspectivas para o 

debate” apontam para essa possibilidade. Consideramos que as experiências que se vive enquanto 

criança ficarão marcadas cognitivamente e constituem e reconstituem o pensar infantil, 

perspectivando em processo um pensamento cada vez mais certo, crítico e criterioso sobre o mundo 

e os objetos. Nas palavras de Sardi (2002, p. 113), “... há aqueles em que um relativo 

deslumbramento, um estranhamento, uma atitude diferenciada frente aos acontecimentos gerarão

questões de outra ordem [...] de pensar, de sentir que rompia com o costumeiro.” Assim ao 

lembrarmos tais experiências, serão recordadas e classificadas como significativas e ver-se-á que as 

relações entre filosofia e infância são de todo modo tão espontâneas, do que normalmente não se 

consegue perceber.
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O CURSO NORMAL DE 1º CICLO, EM ASSU/RN E A FORMAÇÃO DE CONDUTAS DA 
PROFESSORA (1951-1971)

Maíra Karla Ribeiro Teixeira1; Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra2

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a análise da formação docente no Curso Normal 
de 1º Ciclo em Assu/RN, com ênfase nas condutas morais femininas. O recorte da pesquisa é de
1951 a 1971, por englobar a criação e a extinção do Curso Normal, no referido munícipio. O 
desenvolvimento deste trabalho nos auxilia a compreender quais eram os elementos de formação 
moral presentes no Curso Normal de 1º Ciclo, em Assu. O estudo, nessa fase inicial, se realizou 
através de pesquisas bibliográficas, de consulta em legislações da educação brasileira, em 
documentos do Curso Normal assuense, como peças de teatro escolar, livros e revistas que 
circulavam na época. A leitura das fontes e a análise dos dados evidenciaram as condutas que eram 
consideradas adequadas às normalistas, como por exemplo, as práticas de civilidade, a humildade e 
a moderação. O modelo de mulher explorado no cotidiano escolar era o da Virgem Maria, símbolo 
de mãe e de esposa virtuosa. A análise dessa parcela da história do Curso Normal de 1º Ciclo, em 
Assu, auxilia a reconstituir os processos de formação da mulher professora e a história da formação 
docente no Rio Grande do Norte. 

PALAVRAS-CHAVE: Condutas morais; Curso Normal; Formação da mulher. 

INTRODUÇÃO

A literatura histórica que versa sobre os sujeitos e suas práticas culturais sinaliza que o
papel da mulher era visto como o de mãe, o de esposa e companheira do homem, criadora e mestra 
de seus filhos. Ela representava para a sociedade o equilíbrio dos laços familiares, os quais deveria 
manter a harmonia entre os membros da família, tornando dessa maneira, presença indispensável no 
âmbito de tal grupo social. Nessa perspectiva, seria impossível relacionar a mulher com o trabalho 
fora de casa ou de qualquer outra função que a desligasse de seus instintos maternos. (ASSUNÇÃO, 
2002). 

De acordo com Louro (1997), No Brasil, na segunda metade do século XIX, a educação 
da mulher tinha como objetivo proporcionar um razoável saber voltado ao traquejo na sociedade, o
ensino de boas maneiras e de rudimentos da leitura e da escrita, para que as moças não ficassem 
alheias aos conhecimentos que seriam necessários à tarefa de educar os filhos. Com a presença da 
Escola Normal para a formação docente, as mulheres tiveram a oportunidade de ampliar a formação 
escolar e também exercer o ofício de professora. Louro (1997) indica que as Escolas Normais 
quando abriram as portas para o público feminino passaram a inserir nos programas de ensino,
disciplinas específicas à formação das mulheres, a exemplo de Trabalhos Manuais, que incluía a 
aprendizagem de bordados e de costuras; além de proporcionar formação moral e de boas maneiras, 
objetivos educacionais direcionados também a sua função de esposa e de mãe.

A profissão docente ampliou o papel social da mulher, para além do ambiente privado e a 
partir das últimas décadas do século XIX, discursões jurídicas e ideológicas, subsidiaram algumas 

1 Discente do Curso de História, Campus de Assu, bolsista UERN/PIBIC.
2 Profa. Dra. do Departamento de Educação, UERN/Campus de Assu. 
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mulheres, apesar dos entraves sociais, a deixarem suas marcas na sociedade, destacando-se como 
professoras, jornalistas de periódicos femininos, poetisas e escritoras (MORAIS, 2003).  Um 
exemplo dessas mulheres é a professora e escritora potiguar Isabel Gondim. Dentre suas produções, 
destaca o livro Reflexões às minhas alunas, editado pela primeira vez em 1874, no Rio de Janeiro. 
A segunda edição, realizada também na capital do Império, em 1879, alcançou uma tiragem de 
cinco mil exemplares, o que explica que o conteúdo de cunho pedagógico para orientar as mulheres 
em suas diferentes fases da vida (menina, moça, mulher e mãe), obteve bastante aceitação de 
público (SILVA, 2011a). Para Morais (2003, p. 20), a formação educativa sempre foi objetivo 
central de Isabel Gondim, “embora já quase centenária, não esquecia a preocupação central de sua 
vida: a educação das meninas e das moças, futuras mães e esposas”.

Nas décadas de 20 e 30 do século XX, ocorreram os primeiros Congressos Femininos 
no Brasil, discutindo a condição da mulher na sociedade e sensibilizando os brasileiros para uma 
maior abertura social à participação da mulher. Foi com a chegada do desenvolvimento econômico 
da década de 1950, que a mulher conseguiu mais espaço no que diz respeito a sua participação no 
mercado de trabalho. (ASSUNÇÃO, 2002).

No universo público, no âmbito das profissões existentes, a que mais se adequava a 
imagem da mulher era a de professora e, ainda que essa função estivesse mesclada com a condição 
da maternidade, o casamento deixou de ser considerado o único destino feminino, uma vez que a 
docência era uma função que poderia fazer parte da vida da mulher casada ou solteira.

No contexto de mudanças socioeconômica da segunda metade do século XX, era 
urgente aperfeiçoar a educação pública brasileira, ampliando o ensino primário e as Escolas 
Normais, as quais se destacavam como o meio qualificado para formação de professoras. No Rio 
Grande do Norte, até dezembro de 1951, somente as Escolas Normais de Natal e de Mossoró, se 
encarregavam, no setor público, desse papel, formando um contingente insuficiente de profissionais 
para o ensino primário. (SILVA 2011a).

A fim de ampliar os espaços de formação docente no Rio Grande do Norte e diminuir o 
número de mestres leigos na escola primária, foram criados por meio da Lei Estadual n. 621, de 06 
de dezembro de 1951, os Cursos Normais de 1º Ciclo ou Cursos Normais Regionais, em 14
municípios do estado, saber: Martins, Pau dos Ferros, Santa Cruz, Santana do Matos, Florânia, 
Nova Cruz, Angicos, Macau, Currais Novos, Alexandria, Apodi, Ceará-Mirim, Caraúbas e Assu.

Conforme as diretrizes legais n. 8.530/1946, os Cursos Normais Regionais ofereciam a 
formação em nível de 1º Ciclo ou Ginasial, com quatro anos de duração e ingresso após o ensino 
primário, concedia às alunas diploma de Regente Primária. Diferente das necessidades estruturais 
exigidas para o funcionamento das outras modalidades de Ensino Normal, o Curso Normal 
Regional, denominado por Nunes (2002) de versão popular para formar docentes, espalhou-se por 
vários estados, normalmente com custos reduzidos e instalações mais modestas. Apenas os 
Institutos de Educação e as Escolas Normais Secundárias ofertavam os Cursos Normais de 2º Ciclos
ou Colegiais, geralmente mais aparelhados e situados em municípios importantes economicamente.

O Curso Normal Regional de Assú passou a funcionar em março de 1952, essa
nomenclatura, posteriormente, foi alterada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
4.024, de 20 de dezembro de 1961, quando os Cursos Normais de 1º Ciclo passaram a ser
denominados de Cursos Normais Ginasiais. (SILVA, 2011).

Documentos escolares evidenciaram que até 1971, ano em que a Lei Federal n. 
5.692/1971 extinguiu o Ensino Normal no Brasil, dos 286 alunos diplomados em Assu, como 
Regentes de Ensino Primário, apenas 07 eram do sexo masculino. (LIVRO DE CONCLUINTES, 
1955-1978). Esses dados indiciam que a formação de professoras era a marca dessa escola. É nesse 
sentido que analisamos a formação de professoras no Curso Normal de 1º Ciclo em Assu/RN, com 
ênfase nas condutas morais femininas, a fim de recompor os elementos da educação moral, as 
regras de civilidade, os comportamentos das moças normalistas. O recorte temporal da pesquisa se 
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focaliza entre 1951-1971, por englobar a criação e a extinção do Curso Normal, no referido 
munícipio. 

MATERIAL E MÉTODOS

A primeira fase da pesquisa se concentrou na leitura e no fichamento do referencial teórico-
metodológico da área de formação de professoras e da história da educação, a fim de promover a
construção de conhecimentos sobre o campo de estudo em foco. Dentre os materiais estudados 
destaca-se: O Curso Normal de 1º Ciclo em Assu/RN (1951- 1971), tese de Maria da Conceição 
Farias da Silva (2011); Curso Normal Regional em Assu/Rio Grande do Norte (1950), artigo de 
Maria da Conceição Farias da Silva e Maria Arisnete de Morais (2011); A Psicologia da Educação 
e a construção da subjetividade feminina (Minas Gerais – 1920-1960), tese de Maria Madalena 
Silva de Assunção (2002); A cultura escolar como objeto histórico, artigo de Dominique Julia
(2001).

A segunda etapa envolveu a consulta de dados em diversos materiais históricos da 
educação, a saber: as legislações da educação, os documentos do Curso Normal de 1º Ciclo 
assuense, a exemplo das peças de teatro escolar, dos livros e revistas que circulavam na época. 
Esses documentos estão disponíveis no banco de dados, ou anexadas na tese, da professora Maria 
da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra, orientadora deste trabalho. Com a leitura dos materiais 
e a identificação das informações acerca do objeto de estudo, foi possível organizar os dados em um 
texto preliminar, o qual na terceira etapa, em conjunto com as discussões teóricas previamente 
fichadas, foi adquirindo formato de relatório de pesquisa, auxiliando posteriormente, a produção 
deste artigo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No âmbito do processo formativo das mulheres professoras do Curso Normal de 1º Ciclo 
assuense, além dos saberes das matérias de estudo, o teatro escolar se evidenciou como uma via 
adotada para a educação das futuras professoras. Peças divulgadas em periódicos educacionais ou 
escritas pela professora do Curso Normal, Nair Fernandes Rodrigues, eram encenadas pelas alunas 
a fim de explorar valores morais e normas referentes à formação da mulher e à profissão docente. 

Na peça A palestra das flores, encenada em 1961, é possível perceber formas de ser e de 
agir direcionadas ao sexo feminino, edificadas sob a moral cristã católica. No roteiro, as 
personagens, Rosa e Cravo discutem por analogia comportamentos que não são aconselhados a 
compor a vida de uma mulher. Não se recomenda, por exemplo, os sentimentos de orgulho e de 
vaidade, sensibilizando as estudantes a praticar a moderação. A vida terrena, por ser repleta de 
“vícios” e de prazeres materiais, deveria ser encarada de modo efêmero, tanto quanto a beleza e a 
juventude. Assim, o que se contava era o cuidado de como se deve agir, perseguindo as práticas 
virtuosas, para que com elas houvesse uma reta existência terrena. (SILVA, 2011a). 
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Rosa: Eu sou a rainha das flores, a soberana dos jardins, no dizer poético de uma 
conterrânea. Minhas pétalas são róseas e cetinosas, o meu perfume é delicioso. 
(Com orgulho) Domino todas as flores pela exuberância de minha beleza [...].
Cravo: A vida das flores é efêmera, minha cara. Uma carícia mais viva da brisa a 
despetala, um beijo ardente do sol, cresta-te Nós reconhecemos a tua majestade, 
imperatriz das flores, mas lamentamos a tua vaidade. Parece que teu castigo é 
murchares muito depressa. [...] Tudo passa com o tempo! Após o nascimento, a 
infância, segue-se a mocidade, chega a velhice e, por fim, a morte. São assim as 
flores da vida! Umas crestadas pelo sol do desengano, outras despetaladas pelos 
ciclones das desilusões (Toma as mãos da Rosa), formemos, pois, um conjunto, 
entrelacemos um ramalhete e vamos ornar o altar da Mãe de Deus e peçamos suas 
bênçãos para que todas nos campos da vida possam cultivar as flores da virtude. (A 
PALESTRA DAS FLORES, 1961, p. 1-2). 

A escola, em todo o seu conjunto, transmite aos educandos representações sobre o que se 
pretende deles no convívio social, sendo uma das responsáveis na construção dos sujeitos. Assim, 
entendemos que as representações da mulher virtuosa que circulavam no Curso Normal tinham o 
intuito de desmobilizar outros modelos femininos, aqueles que transgredissem os valores 
tradicionais, abordando, por exemplo, a liberdade sexual e a autoridade masculina. (LINS, 2007).

A partir da década de 1960, a matéria de estudo, denominada Conduta, foi inserida na grade 
curricular do Curso Normal, na condição de optativa, mais tarde em 1966, iniciou a ser oferecida 
como obrigatória. Por não existir um horário de aula reservado ao ensinamento de Conduta, seu 
desenvolvimento procedia-se no cotidiano escolar de diversas formas. A professora Sílvia Filgueira 
de Sá Leitão era responsável por essa função. As estudantes apanhadas em flagrante desrespeitando 
deveres ou praticando atos incompatíveis com os valores apreciados pela escola eram chamadas a 
atenção e convidadas a atender às regras, sob advertência de cumprir penalidades.

Entendemos assim, que os valores que fossem contra a formação moral das alunas eram um 
entrave à educação daquela instituição. Dessa forma, as grades curriculares apresentavam 
disciplinas específicas para o ensino das moças, assim como a de Conduta, as disciplinas de 
Desenho, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais, Economia Doméstica, e Boas Maneiras, auxiliavam
na construção do modelo ideal da professora daquela época. 

CONCLUSÃO

A partir da analise da formação de professoras no Curso Normal de 1º Ciclo em Assu/Rio 
Grande do Norte, concluímos que as condutas enfatizavam sempre as virtudes que uma mulher 
deveria possuir para a convivência social da época. A ela era recomendado se desviar dos 
sentimentos de orgulho, de desdém, de vaidade, praticando sempre a modéstia e o perdão, seguindo 
o modelo da Virgem Maria, o maior símbolo da mulher, mãe, esposa e mestra.  
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O PERFIL DO PEDAGOGO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO E SUA 
RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO CURSO

Anadja Bruna Lopes de Oliveira1; Maria Antônia Teixeira da Costa2

RESUMO: A pesquisa apresentada a seguir almeja problematizar, identificar e analisar o perfil do 
pedagogo presente no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia à luz do referencial que trata da 
profissionalização do professor, bem como, relacionar as práticas pedagógicas dos professores 
envolvidos como este novo perfil, vigente desde 2007. A fim de suscitar questionamentos 
relevantes no que se refere à historização da prática pedagógica dos professores da Faculdade de 
Educação, objetivando provocar reflexões a respeito das permanências e modificações nas ideias 
pedagógicas no que faz menção ao período de 1995 a 2011. Corroborando com essa perspectiva, 
diante das indagações decorrentes da reformulação curricular implantada em 2007, desenvolvemos 
uma Pesquisa Bibliográfica, estudamos autores que versam sobre a temática em questão, 
posteriormente fizemos uma Pesquisa Documental com o PPC do curso, em seguida desenvolvemos 
selecionmos 09 docentes do curso para participarem da Pesquisa Exploratória / Entrevista Semi-
Estruturada, efetuamos uma série de indagações que foram registradas por meio da gravação de 
áudio. Com base, nas narrativas orais e escritas foi possível analisarmos o desenvolvimento 
profissional desses professores, na medida em que conseguimos estabelecer semelhanças e 
diferenças com o aporte teórico. Por fim, é concludente que muitos reconhecem que existe uma 
lacuna no aspecto formativo do curso, pois, revelam que em suas aulas não contemplam abordagens 
direcionadas para os âmbitos de atuação formais e não-formais, a maioria acredita que o curso de 
Pedagogia deveria focar-se na formação do licenciado e assim o fazem.

PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica; Perfil do Pedagogo;  Projeto Pedagógico.

INTRODUÇÃO

O meio social constitui-se como lócus permeado por constantes transformações e 
progresso. O momento em que vivemos reverbera perfeitamente, o hodierno panorama da sociedade 
brasileira, pautado em imensuráveis modificações, principalmente no que faz menção as esferas: 
econômica; política; social e cultural.

Em virtude dessa pluralidade de conhecimentos, a prosperidade é algo cada vez mais 
evidente. Com a evolução do desenvolvimento tecnológico que proporciona corriqueiramente o 
surgimento e desvendar de novos saberes, a disseminação da erudição possibilita que esta esteja ao 
alcance de todos, provocando assim, alterações no cotidiano escolar principalmente na relação e 
ações entre professores e alunos, interferindo no processo ensino-aprendizagem e, requerendo 
respostas às suas necessidades educativas e formativas.

Visto que, conforme Pimenta (2002), o cenário educacional que vigora abre margem 
para uma preocupação com o crescente número de profissionais não qualificados para a docência 
universitária, o que estaria apontando para uma preocupação com os resultados do ensino da 
graduação. Em vista disso, situamos o professor universitário, especialmente os professores que 
atuam na Faculdade de Educação (FE) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
como profissionais que necessitam refletir e analisar suas práticas pedagógicas. Pois, segundo Costa 
(2003), a história nos mostra a prática pedagógica do professor em pleno século XXI, ainda com 
muitas características daquela implantada no século XVII.

1 Discente do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E - mail: brunnynha_star@hotmail.com
2 Docente da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E – mail: prof.maria.antonia@hotmail.com
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Destarte, a presente investigação considerou em meio a esse contexto de mudanças o 
Curso de Pedagogia da UERN, no qual professores e alunos vivenciam um novo Projeto 
Pedagógico (PPC), uma nova estrutura curricular implantada em 2007. Consequentemente, esta 
surgiu a partir da necessidade de sabermos se as práticas pedagógicas dos professores da FE 
sofreram mudanças para atenderem ao novo perfil do pedagogo estabelecido no recente PPC.

Logo, esse estudo tem como objetivos identificar e analisar o perfil do pedagogo 
presente no Projeto político Pedagógico do curso de Pedagogia à luz do referencial que trata da 
profissionalização do professor, bem como, relacionar as práticas pedagógicas dos professores 
envolvidos com o novo perfil do pedagogo presente no PPC do curso implantado em 2007.

MATERIAL E MÉTODOS

Primeiramente realizamos uma Pesquisa Bibliográfica em alguns autores citados nas 
Referências Bibliográficas do projeto, que estudam teorias pedagógicas e analisam a prática 
pedagógica de professores universitários. Posteriormente fizemos uma Pesquisa Documental, na 
qual obtivemos acesso ao arquivo do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia (PPC), com a 
finalidade de saber quais as permanências e modificações propostas, principalmente no que diz 
respeito à definição do novo perfil do pedagogo que vinha formando-se a partir da reformulação 
curricular de 2007. Ambas ocorreram por meio de leituras, fichamentos e encontros para discussão 
dos textos entre nós bolsistas e nossa orientadora.

Em seguida, desenvolvemos selecionamos 09 docentes do Curso de Pedagogia, para 
tanto, utilizamos como preceito primordial para escolha o fato de atuarem como professores desde o 
ano 1995 aos dias de hoje, período de decurso e transição dos currículos.

Em seguida, elaboramos uma Pesquisa Exploratória / Entrevista semi-estruturada, 
produzimos 60 questões das quais nossa orientadora analisou e optou pelas mais pertinentes para 
compor o nosso roteiro de entrevista, que abordou aspectos do desenvolvimento profissional dos 
professores: formativos da carreira; atuação em sala de aula e experiência de vida. Neste caso, nos 
aportamos teoricamente em Alberti (1990), cuja obra apresenta fundamentação teórica da história 
oral, em especial sobre a elaboração de roteiro de entrevista e sua aplicação.

As entrevistas ocorreram na respectiva universidade, foi preciso o agendamento prévio 
com os professores, com alguns tivemos que marcar entre dois e três encontros para conseguirmos 
concluir. O registro destas foi feito por meio de gravação, mediante uso de recursos tecnológicos 
como tablet e MP5.

A aplicação do roteiro de entrevista possibilitou-nos identificar as tendências 
pedagógicas presentes nas práticas pedagógicas dos professores, bem como, caracterizá-las, o que 
culminou nas narrativas das histórias de vida desses sujeitos.

Dando seguimento, a etapa seguinte consistiu no processo de Reflexão Contínua sobre a 
Ação / Abordagem Bibliográfica que ocorreu com encontros dos professores envolvidos. Com base 
nas narrativas orais e escritas, foi possível analisarmos o desenvolvimento profissional destes 
professores com o foco para a prática pedagógica. Salientamos que este processo de reflexão foi 
respaldado na perspectiva de Nóvoa (1988), a qual reforça o princípio que é sempre a própria 
pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso 
de vida.

A última fase da pesquisa refere-se à Análise e Discussão das Narrativas dos 
professores, nesta, as reflexões foram ancoradas na análise partindo dos pressupostos de Orlandi 
(2002), na qual buscamos os significados de suas linguagens e à luz das tendências pedagógicas, 
enfatizando a conquista de subsídios para a formação inicial reflexiva dos formandos em Pedagogia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A abordagem do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC), propiciou-nos
conhecer o cerne da discussão que envolve a formação do novo perfil do pedagogo. Partindo desta 
perspectiva, foi possível observarmos em quais aspectos as concepções dos docentes corroboram 
com o teor descrito no PPC e em quais divergem, favorecendo assim, o tecer de nossas reflexões.

Nesse sentido, o PPC compreende que “o perfil do Pedagogo a ser formado pela UERN 
requer que ele esteja habilitado para tratar das demandas da atuação docente, dos desafios postos 
pela prática educativa em diferentes contextos e da gestão educacional”. (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO, 2007, p. 20).

Concorde com as especificações do PPC um dos entrevistados quando questionado a 
respeito se o perfil do pedagogo mudou após a nova implementação curricular, nos relatou o 
seguinte: “Claro que mudou. Primeiro o currículo anterior formava professores só para os Anos 
Iniciais, o currículo de 2007 já é bem mais abrangente, a gente percebe isso até no dia-a-dia de 
nossas atividades, o próprio currículo já abre para espaços escolares e espaços não escolares, então 
o pedagogo formado pela Faculdade de Educação hoje ele tem, pelo menos em tese, uma formação 
que não é só para escola, inclusive ele vai estagiar em espaços não escolares, então, você percebe 
que há uma diferença entre um currículo e outro”. (PROFESSOR A).

Diante desta acepção, fortificamos nossas pressuposições que a maioria dos docentes da 
FE demonstram conhecerem o que está proposto no novo currículo, alguns falam com propriedade, 
como por exemplo: “Declaro que tenho clareza suficiente do currículo novo, especialmente quanto 
ao seu aspecto integrador e fomentador da pesquisa, mas ainda estou buscando entendera algumas 
de nuances, eu estou aprendendo com ele ainda”. (PROFESSOR C).

Contudo, um aspecto perdura “o principal desafio continua o mesmo: fazer chegar ao 
currículo real os objetivos de formação propostos pelo currículo formal”. (PROFESSOR B). 
Porquanto, é fato que existe uma lacuna, um déficit na abordagem para a formação do pedagogo em
âmbito não escolar.

Visto que, 

“[...] o Curso de Licenciatura em Pedagogia da UERN tem como meta formar o 
Pedagogo de modo integral para atuar na docência da Educação Infantil, dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, bem como na 
gestão dos processos educativos, escolares e não-escolares, e na produção e difusão
do conhecimento do campo educacional. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
DE PEDAGOGIA, 2007, p. 20).

Todavia, nas discussões em sala de aula não há momentos que contemplem essa 
temática isto pode ser evidenciado na seguinte declaração:

O perfil proposto na primeira reformulação era de um pedagogo docente. O da 
segunda é de um pedagogo para atuar na docência e fora dela. Ou seja, houve uma 
ampliação no objetivo exigindo de nós, instituição formadora, mudança de foco 
formativo. Considero que minha atuação como professora ainda não contempla a 
formação do pedagogo para atuar em espaços não escolares. Isso porque a 
disciplina que ensino volta-se particularmente para conhecimento escolar. Em sala 
de aula, tenho procurado conversar com os alunos sobre a dificuldade que encontro 
para buscar referências teóricas específicas ao meu campo, voltadas para a 
formação não escolar. E também acho que não devemos fechar o debate e sim abri-
lo. A nossa experiência acumulada é a de formação de professores e acredito que 
muitas instituições devem está enfrentando a mesma situação (PROFESSOR I).

Em contrapartida, é notória a preocupação dos entrevistados em formar o professor. “O 
currículo precisa ser trabalhado na perspectiva da docência, porque antes de qualquer coisa você é 
um professor, você é um docente, sem dicotomizar a teoria e a prática”. (PROFESSOR A).
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Esta concepção do professor A está em consonância com o PPC do curso, quando este 
afirma que: “Desse modo a docência será aqui considerada como o fundamento da formação e da
identidade do Pedagogo, refletindo na e sobre a prática educativa – o seu sentido, ressaltando-se 
que a primeira não se restringe unicamente às ações em sala de aula no ambiente escolar”. 
(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 17).

Neste contexto, podemos denotar que a minoria dos educadores revelou-nos tentativas 
de ajustar suas práticas, para encaixar-se no novo perfil pedagógico em voga, fato que podemos 
constatar nos seguintes depoimentos:

Apesar da mudança curricular ter sido substancial e fundamental, pois o currículo 
antigo era carregado, eivado, havia um excesso de teoria e pouca prática, não dava 
qualificação para o aluno, porque a teoria precisava ser comprovada na prática, mas 
o curso não permitia. De forma que, esse novo currículo de Pedagogia foca muito a 
prática, tanto é que o aluno já começa a ir pra campo, pras escolas, pra educação 
formal e informal já no 2º período com as PPPs, que é uma experiência bastante 
interessante um ponto positivo do novo currículo de Pedagogia, o que não havia no 
anterior. Porém, minha metodologia continuou da mesma maneira, eu sou 
tradicional, as minhas disciplinas são tradicionais eu tenho clareza disso e 
segurança também, eu acho que a educação unilateral é a mais eficaz pra qualificar 
o aluno, pra atender as exigências da sociedade (PROFESSOR G).

Nesta ótica, a professora C fez as seguintes colocações: 

Então, por exemplo, eu vejo assim, na medida em que eu trabalho claro que eu 
preparo o professor, por que a minha formação é pedagógica, então a minha 
preocupação maior é com o professor para atuar na escola. Mas, na medida em que 
eu discuto práticas de gestão, eu acho que eu estou contribuindo com essas pessoas 
que vão trabalhar em espaços não escolares a terem essa capacidade de 
compreender a Pedagogia, de compreender como se trabalha com pessoas na 
perspectiva da solidariedade, do respeito pelo outro, enfim, eu acho que dou a 
minha contribuição para o aluno que vai atuar em espaços não-escolares nessa 
perspectiva, na medida em que eu discuto essa forma de gestão (PROFESSOR H).

Logo, podemos entender que a formação da identidade do pedagogo deve está 
alicerçada no estudo e em suas experiências de vida, convergindo como referência para a reflexão,
“[...] a prática desse profissional não [...] [deverá está] dissociada da teoria e, por isso, deverá ser 
práxis”. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 20). Com efeito, “a 
partir da práxis, a prática é compreendida como ponto de partida e de chegada do trabalho 
intelectual, mediada pela ação educativa que integra estas duas dimensões”. (FREIRE, 1981, apud 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 22 - 23).

Ao logo dos depoimentos, notamos nas falas dos educadores esse constante ensejo em 
correlacionar teoria e prática, “desde 96 eu comecei a mudar minha visão, eu trago os contextos do 
aluno para minha metodologia de trabalho, além da flexibilidade nos planos de aula, eu também 
aprofundei muito e aqueci os trabalhos de campo, e as teorias, essa é uma pertinente preocupação 
com o aluno, é exatamente isso que eu procuro colocar a teoria na prática e a prática na teoria, nos 
contextos locais e globais”. (PROFESSOR E).

Em linhas gerais, enfatizamos que um dos ápices desta nova matriz curricular consiste 
em estabelecer uma indissociabilidade entre a teoria e a prática, tentando eliminar a dicotomia que 
existira no currículo anterior. 

Eu acho que essa relação teoria e prática mudou um pouco, ela ainda é um pouco 
restrita, mas eu acredito que ela tenha mudado com essa ida do aluno a escola, o 
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aluno sendo também construtor de novas teorias, de novos saberes a partir de sua 
prática, eu acho que isso retroalimenta, por exemplo, quando os alunos apresentam 
as PPPs trazem a realidade da escola, a visão que se apropriou dela é como se fosse 
uma nova teoria que ele está construindo a partir de uma prática bem imediata, 
claro não é uma teoria do ponto de vista da ciência, mas uma nova teoria, ou seja, 
uma nova concepção de professor, de aluno, de gestor, de pedagogo que ele está 
absorvendo lá da ponta da rede, lá da prática, eu acho que esse é o melhor raio-x, é 
a melhor radiografia que o aluno pode trazer que é alguém que esteve lá, vivenciou, 
observou, acompanhou e viu como é que acontece, relação professor/aluno; 
aluno/professor; professor/professor; gestão/professor; gestão/alunos
(PROFESSOR F).

Nesta lógica, “[...] a formação do Pedagogo na UERN terá como foco principal a 
práxis”. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 18). Partindo do 
pressuposto de que “[...] o sentindo da docência se articula à idéia de trabalho pedagógico, a ser 
desenvolvido em espaços escolares e não escolares”. (AGUIAR et alii, 2006 apud PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 18).

Haja vista a necessidade de conhecermos o passado para vivermos o presente e, 
projetarmos o futuro solicitamos que a professora E refletisse sobre sua formação, concepções e
desenvolvimento profissional, obtivemos as seguintes explanações: 

Eu não percebo tanta diferença, talvez o que eu apontasse como diferença é que em 
minha formação eu fiz leituras de livros completos e que hoje a gente vê uma 
fragmentação muito grande na sala de aula, nós professores fragmentamos, 
fazemos muito recortes. Assim, o ensino termina muito centrado no professor, 
ainda não conseguimos construir metodologias dinâmicas que o aluno produza 
mais espaço em sala de aula, eu ainda dou muita aula expositiva, sou muito 
centrada nesta idéia de ensinar. A gente leva muito pra sala de aula a questão do 
projetor porque otimiza mais o centro da aula, mas de repente quando você 
substitui um quadro por um projetor não quer dizer que você está mudando de 
metodologia, você está mudando apenas o instrumento. Então, esta questão dessa 
dinâmica do aluno mais tempo produzindo eu acho que eu preciso investir mas 
nisso, o aluno ele precisa se dedicar mais ao espaço da sala de aula e a produção. 
Eu acredito que o currículo hoje possibilita certas atividades que necessitam de 
envolvimentos integrados das diferentes áreas, os professores trabalhando 
coletivamente, eu acho que isso é muito bom, solicita do aluno mais contribuição, 
mais tempo na universidade, mais estudo, possibilita ele visualizar as questões da 
realidade educacional, da realidade dos espaços educativos e trazer para sala de 
aula. Acredito que ele precisa construir um significado para aquilo que ele está 
estudando, e acho que as teorias mais de cunho sócio-histórica, interacionista elas 
dão uma contribuição para pensar essas práticas apesar de continuar afirmando que 
concretizá-las não é tão fácil e que eu tenho buscado, mais que ainda preciso de 
muitos caminhos, muitas tentativas para realmente alcançar(PROFESSOR D).

Ponderando a premissa que envolve a reformulação curricular, pode-se perceber que 
cada professor concebe as mudanças ao seu modo, adequam-se de forma peculiar as 
transformações, conforme a leitura de mundo de cada um. Todavia, apesar das permanências e 
modificações nas teorias e práticas pedagógicas, todos estão envoltos e ancorados num objetivo 
comum: mediar à relação entre o aluno e o conhecimento, buscando estratégias e ferramentas para 
que o discente aprenda, tornando a aprendizagem mais significativa, contribuindo para a formação 
profissional, social e pessoal de futuros educadores.

CONCLUSÃO
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Pormenorizando as nossas considerações gerais, a problemática abordada no decorrer
desta pesquisa, possibilitou-nos a partir das discussões conhecer em quais aspectos o currículo real 
assemelha-se e diverge do currículo formal, vigente desde 2007.

Neste propósito, conseguimos perceber a unanimidade na opinião dos docentes no que 
se refere à aproximação entre a teoria e a prática, ocasionada pela implantação da nova grade 
curricular, como alternativa para romper a dicotomia entre ambas, requerendo dos discentes mais 
estudo e dedicação.

Nesta conjuntura, foi possível identificarmos que todos os educadores que contribuíram 
com o nosso projeto, concebem que a formação da identidade do pedagogo deve está fundamentada 
na docência, atribuindo grande ênfase ao trabalho pedagógico.

Ante a formação do perfil do pedagogo estipulado pelo PPC do curso, observamos que 
os 09 entrevistados demonstraram conhecimento a respeito das proposições estabelecidas neste 
documento, no entanto, dois revelaram-nos acreditar que parte dos docentes o desconhecem e
atribuíram isto ao fato destes, não terem a prática de lê-lo, manuseá-lo.

Neste viés, notamos que 07 dos professores continuam com as mesmas práticas 
pedagógicas, a aula tradicional com a exposição oral dos conteúdos ainda é um fator predominante 
na FE. Em contrapartida, atentamos que 02 mestres estão buscando inovar suas práticas, adotando 
estratégias e ferramentas para dinamizar as aulas, como visitas a campo, um ensino mediado numa 
concepção um pouco Construtivista na perspectiva da problematização / investigação 
proporcionando ao aluno de certa forma construir o conhecimento, optando por metodologias e 
bibliografias coerentes com o contexto recente.

Acerca da formação do pedagogo para atuação em âmbito não formal, foi insigne
observarmos em todos os discursos a concordância no que diz respeito à lacuna existente nesta 
proposta curricular, ponderando que nas aulas não há discussões que contemplem essa temática.

Logo, é evidente que a mudança sempre gera implicações, neste caso, na medida em 
que aproximou teoria e prática visando tornar a aprendizagem mais significativa, acarretou um 
aumento considerável na carga horária do curso sendo que o tempo de duração do mesmo 
permaneceu inalterado, o que de certa forma ocasiona um peso, uma pressão, sobre os sujeitos deste 
processo educativo.

Por fim, frisamos que é cogente adotar medidas estratégicas para adequar o formal ao 
real, as discordâncias devem ser revistas e adequadas, pois, não adianta está estipulado algo que de 
fato não é posto em prática, nesta perspectiva, faz-se necessário uma reflexão dos educadores para 
nivelar o currículo à prática ou adaptar as práticas a grade curricular.
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O PROFESSOR E A AUTORIDADE PEDAGÓGICA: ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES 
SIMBÓLICAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO

Geniclébia de Oliveira Augusto1; Sonally Albino da Silva Bezerra2; Gilson R. de M. Pereira3

RESUMO. Qual o estado atual da autoridade do professor na escola? Como o professor exerce a 
autoridade estatutária que lhe foi outorgada pelo simples fato de ter o mandato legal para realizar a 
ação pedagógica formal em ambiente escolar? Quais os obstáculos encontrados pelo professor no 
cotidiano que dificultam o exercício da autoridade propriamente pedagógica? Seria suficiente 
enunciar essas questões sistemáticas para extorquir, da parte do corpo docente das escolas, todos os 
sintomas do mal-estar que viceja num sistema de ensino em crise, aqui e alhures, cuja característica 
não é apenas a baixa rentabilidade, a ineficácia das gestões e dos processos, as más notas, as 
reprovações e os abandonos de percurso, mas, sobretudo, a perda de legitimidade institucional, quer 
dizer, a perda da razão social de existir. Considerando o cenário profissional docente esboçado a 
partir das interrogações anteriores, este texto expõe os resultados de pesquisa destinada, a partir de 
entrevistas semiestruturadas com professores que exercem o ofício profissional em duas cidades da
Mesorregião do Oeste Potiguar, a investigar as atuais condições simbólicas do exercício 
profissional do magistério, enfocando especificamente a autoridade pedagógica do professor. Trata-
se de pesquisa qualitativa que utiliza como fontes testemunhais quatro professoras do ensino 
fundamental de escolas públicas situadas nos Municípios de Mossoró e Areia Branca, em exercício 
profissional durante o ano letivo de 2011 – 2012. Depreende-se do material empírico que, neste 
nível de ensino, o principal obstáculo ao desempenho da autoridade propriamente pedagógica é a
sobreposição funcional entre autoridade doméstica e autoridade profissional.

Palavras-chave: autoridade pedagógica; escola pública; magistério; profissão docente.

INTRODUÇÃO

Qual o estado atual da autoridade do professor na escola? Como o professor exerce a 
autoridade estatutária que lhe foi outorgada pelo simples fato de ter o mandato legal para realizar a 
ação pedagógica formal em ambiente escolar? Quais os obstáculos encontrados pelo professor no 
cotidiano que dificultam, ou até impedem, o exercício da autoridade propriamente pedagógica? Os 
professores são aceitos, como tais, pelos alunos? Quais os mecanismos simbólicos mobilizados 
pelos professores visando à garantia do reconhecimento de sua legitimidade professoral? Quais os 
pontos de vista dos professores sobre as hipotéticas conexões entre a autoridade pedagógica do 
professor e o rendimento do trabalho pedagógico realizado na escola? Como o professor sente e 
interpreta a eventual perda da autoridade pedagógica e do prestígio profissional? 

Seria suficiente enunciar essas questões sistemáticas para extorquir, da parte do corpo 
docente das escolas públicas, todos os sintomas do mal-estar que viceja num sistema de ensino em 
crise, aqui e alhures, cuja característica não é apenas a baixa rentabilidade, a ineficácia das gestões e 
dos processos, as más notas, as reprovações e os abandonos de percurso, mas, sobretudo, a perda de 
legitimidade institucional, quer dizer, a perda da razão social de existir.

1 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. e-mail: 
geniclebia@hotmail.com
2 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. e-mail: 
sonally_mp@hotmail.com
3 Docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. e-mail: 
gilsonpereira@uern.br
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De fato, depois de ter passado por um longo período de estabilidade, marcado muito 
mais pela restrição do acesso do que pelas virtudes imanentes de sua lógica interna, e depois de ter 
gozado, igualmente por muito tempo, do monopólio da transmissão de conhecimentos legítimos, a 
escola vive, na contemporaneidade, um grave momento de instabilidade, provavelmente não o 
último.

Realmente, até fins dos anos 1950 (Europa e EUA) ou meados dos anos 1970 (Brasil), o 
sistema de ensino público gozou de relativa estabilidade. Operava-se, então, uma seleção 
interpretada como “natural” (eliminação precoce e brutal das crianças oriundas de famílias 
culturalmente desfavorecidas). A partir dessas datas, ocorrem mudanças no sistema de ensino em 
razão da entrada no jogo escolar de categorias sociais até então praticamente ignoradas ou mesmo 
excluídas da escolarização. Desapossados, sem a caução proporcionada pelos capitais que conferem 
legitimidade, potencializam e amparam as aspirações sociais, os agentes desses grupos e categorias 
sociais viram-se condenados a suportar todas as coações decorrentes dos processos de seleção social 
e escolar e, ao mesmo tempo, e este aspecto é particularmente relevante para este estudo, 
mostraram-se mais inclinados, pela simples falta de concordância de disposições e pela não 
colimação de estratégias e interesses mútuos complementares, a não aceitar a autoridade 
institucional do professor na escola. O professor, a partir disso, não encontrou mais junto a seus 
alunos, especialmente na escola pública, a sincronia espiritual e afetiva de que gozava antes e que 
lhe valia respeito, admiração, afeto e, afinal de contas, autoridade.

Além disso, bastaria consultar a literatura especializada mais recente para constatar que 
a escola, sobretudo a pública, instituição que responde por formas históricas de integração social, 
em razão de uma constelação de fatores, já não consegue mais fundamentar-se em normas 
compartilhadas (cf. GOERGEN, 2001; 2007; BARRERE; MARTUCCELLI, 2001). A 
consequência mais visível disso é que a ausência de normas compartilhadas ou as dificuldades de 
praticar as existentes contribui para solapar a autoridade pedagógica do professor, pois este tipo 
específico de autoridade baseia-se exclusivamente na legitimidade institucional. Por sua vez, a ruína 
da autoridade pedagógica do magistério afeta diretamente a ação pedagógica da escola, pois esta 
supõe aquela4.

Assim, fugindo da pré-noção bastante difundida, inclusive nos meios educacionais, que 
consiste em creditar o sucesso do trabalho pedagógico às competências técnicas e às qualidades 
pessoais irredutíveis do professor, o conceito de autoridade pedagógica adotado nesta investigação 
permite não dissociar a personalidade do professor (com todos os seus eventuais dotes carismáticos) 
da posição por ele ocupada, e permite, igualmente, perceber que todos os atributos pessoais 
docentes seriam vãos sem a posição que lhe foi outorgada (pelo diploma, pelo concurso etc.). De 
mais a mais, o conceito de autoridade pedagógica permite ver que só a autoridade do professor, 
função da posição ocupada, garante a instauração da relação pedagógica como relação de 
comunicação que tende a firmar a própria autoridade do professor. Esta tautologia prática, isto é, a 
relação [pedagógica] fundada na autoridade [pedagógica] que nela se fundamenta, garante, à revelia 
das performances individuais dos professores, o rendimento do trabalho pedagógico. Na verdade, é 
mais preciso e mais prudente afirmar que a referida tautologia prática deveria, pelo menos em tese, 
garantir o rendimento do trabalho pedagógico, pois é preciso investigar “as condições sociais da 
instauração de uma relação de comunicação pedagógica que dissimule as relações de força que a 
tornam possível” (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 26).

A respeito da investigação sobre as condições sociais e históricas da instauração da 
relação pedagógica, acima mencionada, seria preciso levar a sério o exemplo da escola pública 
francesa de periferia, numa sociedade atravessada de ponta a ponta pela heterogeneidade, para se 
dar conta do caos moral que se instala na escola quando da ausência do processo, sempre tortuoso e 
complexo, mas ao que tudo indica indispensável, de construção coletiva de normas aceites e 

4 Para o conceito de autoridade pedagógica, consultar BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 26-43.
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compartilhadas e, também, para se dar conta das implicações disso tanto no aproveitamento dos 
estudantes quanto na dissolução da autoridade propriamente pedagógica do professor5.

Seria preciso, igualmente, levar a sério o quadro de profunda anomia que viceja em 
escolas públicas americanas, dos bairros mais pobres das grandes cidades, incapazes que se 
encontram de fornecer aos estudantes alternativas à perigosa e aliciante economia ilegal do tráfico 
de drogas (cf. PEREIRA; ANDRADE, 2007) e, por conseguinte, incapazes que se encontram de 
sustentar e alimentar a autoridade pedagógica do professor e, por tabela, rentabilizar a ação 
pedagógica da escola. Além disso, seria suficiente consultar as obras de referência, tais como as já 
mencionadas, para dar-se conta da extensão e profundidade da crise e, igualmente, do quanto todas 
as declarações autênticas de “amor pelo ofício” e do quanto as inúmeras manifestações práticas de 
renúncia e desprendimento dos professores são inócuas como antídotos aos problemas profissionais 
e pessoais que vivem. Seria suficiente, também, praticar a escuta ativa e sistemática das vozes dos 
professores para dar-se conta das angústias pessoais e dos dilemas profissionais de uma profissão 
outrora encoberta por todos os signos sociais de admiração e respeito.

MATERIAL E MÉTODOS

As opções metodológicas nesta pesquisa, como em outras semelhantes, são 
determinadas pelo objeto. É o objeto que guia as escolhas, e não o contrário. Neste caso, visto 
tratar-se de investigação sobre as condições simbólicas do exercício profissional do magistério, 
enfocando a autoridade pedagógica do professor, fez-se a opção pelo uso da entrevista 
semiestruturada como instrumento metodológico. Não se trata de pesquisa por amostragem, porém 
de pesquisa na qual se opta pela construção de um corpus de pesquisa. Desse modo, os critérios de 
seleção são menos importantes do que a análise.

Corpus, como aqui definido, é “uma coleção finita de materiais [simbólicos], 
determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá 
trabalhar” (BAUER; AARTS, 2002, p. 44). O sentido do corpus, dizem os mesmos autores, acentua 
a natureza proposital da seleção e a análise do material empírico tem prioridade sobre o exame 
minucioso dos critérios de seleção. Isso considerado, na construção do corpus e para a delimitação 
do material empírico, fez-se a escolha, para entrevistas, de quatro professoras do ensino 
fundamental de escolas públicas de Mossoró e Areia Branca, em atividade profissional durante o 
ano letivo 2011-2012. Como se trata de construção de um corpus, a quantidade é arbitrária, definida 
a partir do critério de: exequibilidade, pois uma quantidade maior poderia eventualmente 
comprometer o cronograma de trabalho, e representatividade, pois são professoras de escolas 
públicas diferentes que atendem ao ensino fundamental.

O roteiro utilizado para as entrevistas constou de dois blocos de perguntas, um 
destinado a verificar a existência de regras nas escolas e a disciplina correspondente, e outro voltado 
à prospecção dos modos de convívio entre os professores e os alunos e entre os alunos entre si.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As professoras entrevistadas possuem perfis variados e apresentam faixa etária entre 22 
a 45 anos. Exceto uma das entrevistadas, que ensina na educação infantil, todas as demais lecionam
no ensino fundamental. O tempo de exercício profissional varia de seis meses a 12 anos em escolas 
municipais e estaduais nos municípios de Mossoró e Areia Branca. Todas as entrevistadas, embora 
profissionais atuantes, ainda são graduandas em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN) e, à época das entrevistas, isto é, no primeiro semestre letivo de 2012, 
frequentavam do quarto ao oitavo períodos.

5 A este respeito, consultar BOURDIEU, 1997; REVOL, 2000; PEREIRA; ANDRADE, 2008; BÉGAUDEAU, 2009.
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No mais das vezes, quando instituições são mencionadas vem à tona a existência de 
regras de convívio e de trabalho. Parece ser esta uma marca característica dos espaços 
institucionais, qual seja, a vigência de regras implícitas e explícitas destinadas a normalizar o 
comportamento das pessoas, sobretudo dos profissionais que nesses espaços trabalham 
cotidianamente. O material empírico permite concluir que todas as professoras sabem que em suas 
escolas há regras, mas evidenciaram não conhecê-las, ou pelo menos se mostraram incapazes de 
arrolá-las, exceto em alguns aspectos instrumentais, a exemplo da obrigatoriedade do uso de 
uniformes pelos alunos, da proibição do uso de celulares e do cumprimento de horários, muito 
embora elas mesmas tenham reconhecido que tais regras sejam frequentemente desrespeitadas, a 
exemplo do não cumprimento do horário regulamentar.

Isso sugere que nos ambientes profissionais dessas professoras a noção de regra é muito 
elástica, fluida ou indefinida, permitindo a prevalência das regras genéricas de convívio social 
(sobretudo as da esfera doméstica) sobre as regras consentâneas à lógica escolar. Ou seja, o material 
empírico sugere que nessas escolas não há mecanismo capaz de desempenhar a função de tornar 
clara e presente a norma. Assim, não parece haver necessidade de explicitação de regras tanto por 
parte da direção como por parte das docentes, visto que tais regras são supostamente conhecidas 
empiricamente por todos; enfim, tudo se passa como se a escola não tivesse especificidade, não 
precisasse de uma normalização própria, bastando tão somente a expansão, para a escola, dos 
padrões de convívio socialmente aceitos e incorporados pelas pessoas nas relações cotidianas em 
casa, na rua, entre outras.

Certamente, isso configura um elemento que dificulta a instauração e manutenção da 
autoridade propriamente pedagógica, pois, em razão da justaposição antes mencionada entre as 
regras gerais da convivência e as regras próprias dos ambientes escolares, as professoras têm 
dificuldade em transformar a autoridade que lhes foi delegada pelos pais em autoridade docente 
(“você não é minha mãe”, dizem os alunos às professoras quando chamados à ordem). Ou seja, sem 
regras ou com regras muito genéricas, e sem procedimentos regulares de inculcação de regras 
escolares específicas, as escolas não constituem ambientes favoráveis à instauração do sentimento
de respeito ao poder da autoridade dos professores, poder este emanado do Estado e 
consubstanciado pelas regras institucionais. Isso que dizer que não se constroem as bases para a 
legitimidade do professor decorrente das prescrições ditadas pela lógica própria da escola. Isso em 
parte explica as queixas das professoras entrevistadas quanto à desregulação comportamental dos 
alunos, a exemplo do “desrespeito”, “sair de sala de aula sem pedir permissão”, “recusar-se a 
fazer as atividades pedagógicas”, “apelidar os professores”, “agressão” etc.

A desregulação comportamental acima mencionada configura indisciplina, mencionada 
pelas professoras entrevistadas. Desde Durkheim se sabe que a regra remete à autoridade, e as 
regras morais e autoridade fazem surgir a disciplina. Segundo o eminente sociólogo, regra, 
autoridade, disciplina e trabalho educativo são noções indissociáveis. Isto é,

A disciplina é o dispositivo que o educador deve incentivar no comportamento dos 
indivíduos, pois assegura os limites das vontades individuais. Garante a ordem 
diante das paixões humanas em prol da continuidade e respeito à vida social. O 
controle dos impulsos egoístas é a função primordial da educação (SETTON, 1999. 
p. 77).

O material empírico permite apreender que nessas escolas, na ausência de 
regulamentação explícita, impera a indisciplina mais larvar. Indisciplina sempre em estado de 
latência, feita de pequenas transgressões às vezes invisíveis (recursar-se a fazer a atividade ditada 
pelo professor, por exemplo), indisciplina dos corpos que, em salas frequentadas por 30 crianças, 
fazem o inferno das professoras. Somente uma entrevistada citou a indisciplina aberta, acintosa
(“Os alunos não são disciplinados; os funcionários vão embora antes do término do expediente; os 
professores faltam bastante e não avisam com antecedência nem justificam a ausência”). Vê-se, 
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aqui, a cumplicidade direta de desrespeito entre alunos, funcionários e professores, pois os próprios 
funcionários da instituição não respeitam as normas estabelecidas.

Quando as regras não são funcionalmente praticadas no cotidiano da escola, resta o 
recurso às punições. No entanto, as professores entrevistadas revelaram que esse é um expediente 
esporadicamente utilizado e, geralmente, de forma muito branda. Uma professora mencionou o uso 
da apartação da criança (“o cantinho feio”) quando esta não se comporta adequadamente (conversar
durante as explicações, não se aquietar, brigar com os colegas etc.) e as demais citaram o recurso 
mais extremo, e menos frequente, a exemplo das suspensões e, nos casos mais simples e mais 
corriqueiros, a chamada do aluno para uma “conversa com a diretora ou a psicopedagoga”.

Da parte do professor, o ato de punir é uma forma de fazer com que os alunos o 
obedeçam. O senso comum nas escolas, partilhado pelas professoras entrevistadas, é que se os 
alunos não estão obedecendo é porque o professor não esta exercendo adequadamente a sua 
autoridade. Um dos recursos mais forte e inapelável de punição é a reprovação, mas há também 
outros tipos de punições. A punição deve ser posta como o último recurso utilizado em uma 
instituição, mas em alguns casos o ato de punir não só é o primeiro recurso como também substitui 
a autoridade (DE LA TAILLE, 1999). O depoimento das professoras permite apreender que há uma
espécie de consenso nas escolas segundo o qual não é através das punições que os professores vão 
conseguir legitimar a sua autoridade. Parece bastante sedimentada a ideia razoável de que as 
punições só conseguem obter ajustes momentâneos de comportamento.

Assim, para substituir as punições, recurso certamente antipático e que suscita nas 
famílias dos alunos os mais vivos protestos, as professoras entrevistadas citaram o diálogo como 
forma de prevenção e correção da indisciplina. Já que a autoridade do professor, combalida, não se 
impõe pelas razões antes mencionadas, as professoras fazem uso de processos persuasivos de 
disciplinamento. Uma professora relatou que, para fazer uso da autoridade, primeiro é necessário 
conquistar o aluno, conhecendo-o melhor através do diálogo para depois fazer uso da autoridade: 
”eu conversava com eles, eu brincava com eles, mas tudo tinha a sua hora, a hora de brincar, a 
hora da descontração, mas tem a hora da aula e na hora da aula eu queria a atenção de todos”.
Outras professoras mencionaram que consideram de bom nível os seus relacionamentos com os 
alunos (“o dialogo está sempre presente”) e uma delas afirmou buscar “sempre explicar para o 
aluno a importância do estudo para sua vida profissional e pessoal”.

Esse tipo de estratégia de conquista ou de recuperação da autoridade do professor é um 
mecanismo bastante desesperado que imputa ao docente a tarefa de conquistar os alunos. Dia-a-dia 
as professoras sentem a necessidade de ganhar os alunos para a lógica da escola e para o trabalho 
propriamente pedagógico, pois, na ausência de mecanismos estruturais capazes de assegurar a 
autoridade das professoras, e na ausência da cumplicidade ativa das famílias, elas são coagidas, 
numa espécie de corrida com barreiras, a tirar do nada e com o uso da palavra, pela exortação e pelo 
diálogo, a autoridade estatutária perdida. As consequências são notáveis: a autoridade de função é 
substituída pela autoridade de carisma, acumulada a cada dia. Desnecessário lembrar o efeito 
perverso que isso acarreta na saúde emocional e na estabilidade dos professores, visto que estes não 
dispõem da retaguarda institucional que lhes dispensa o esforço diário de enfeitiçar os alunos por 
meio dos dons extraordinários do indivíduo carismático.

Embora não seja possível estabelecer parâmetros de generalização, considerando a 
característica de construção de corpus de pesquisa aqui realizada, o que se depreende a partir dos 
depoimentos das professoras é que as direções das escolas não assumem posições claras e 
inequívocas diante dos conflitos e das situações de indisciplina. Se, por um lado, foi mencionado 
que a direção “está sempre presente ao lado dos professores em situações de conflitos tomando 
partido dos professores”, também foi, por outro lado, citada a ausência de apoio da direção em 
momentos cruciais de indisciplina e de perda de autoridade do professor, a exemplo de uma 
professora que mencionou a ocasião em que sofreu discriminação por racismo: “a criança não quis 
fazer a atividade por conta da minha cor”; ainda segundo a mesma professora, a direção da escola 
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esconde o que ocorre na instituição e age apenas para “impressionar a Gerência de Ensino”. Neste 
caso, difunde-se a ideia de “que tudo é perfeito na escola, o que torna o trabalho pedagógico mais 
difícil, pois os professores precisam do apoio da gestão, e sem este apoio os professores sentem-se 
fracos adiantes dos conflitos no cotidiano escolar”.

CONCLUSÃO

Neste momento, o magistério passa por mais uma crise de profissionalização. Alguns 
Estados, tais como Rio de Janeiro, Rio grande do Norte e Ceará, permanecem contratando pessoas 
sem formação adequada para atuar como docente nas instituições de ensino, principalmente na 
Educação Infantil, a despeito do Plano Nacional de Educação 2011/ 2020. Outro aspecto, já antigo, 
da não profissionalização do magistério diz respeito ao fato do gênero feminino dominar a profissão 
de pedagogo, tornando possíveis intervenções e questionamentos, nem sempre benéficos, no 
trabalho docente. Tudo se passa como se a mãe se sentisse insegura diante do trabalho da 
professora, como se esta tirasse a autoridade (o respeito, a moral) daquela sobre o filho. Sentindo-se 
ameaçada, ameaça mais fictícia do que real, a mãe tende a retirar da professora a autoridade 
necessária ao trabalho pedagógico. Se existissem mais homens no ensino fundamental talvez não 
ocorressem os mesmos questionamentos.

Identificou-se, no material empírico desta pesquisa, outro obstáculo à profissionalização 
do magistério, isto é, a redução da autoridade do professor à autoridade doméstica. Para os pais, ou 
melhor, para a família, no ensino fundamental (séries iniciais) a autoridade do professor não é 
necessária e, por isso, resiste a delegá-la. Por sua vez, por acreditarem que neste nível de ensino a 
sua formação acadêmica não é importante, ou porque de fato não tenham formação acadêmica ou a 
tenham de forma muito incipiente, os professores trabalham apenas com os conhecimentos e 
práticas adquiridos do senso comum, dando aos pais a ilusão de que o trabalho pedagógico escolar 
não é um trabalho específico a exigir uma autoridade própria. São duas perspectivas 
complementares a se reforçar mutuamente. Ocorre que, nesse nível de escolaridade, o ensino é 
simples, embora por isso nem menos importante, quando comparado ao ensino médio (que 
incorpora disciplinas complexas tais como geometria analítica, química orgânica, genética, 
eletromagnetismo, entre outras).  No ensino médio, os pais podem se sentir menos autorizados a 
opinar sobre conteúdos e métodos de disciplinas que muitas vezes ignoram. No ensino fundamental, 
em contrapartida, aos pais parece haver certa linha de continuidade entre a educação escolar e a 
doméstica e as rupturas entre a família e a escola não são imediatamente percebidas. Assim, o 
próprio nível de ensino – fundamental – possibilita abertura para intervenção dos pais e esses, 
frequentemente, de acordo com pelo menos uma das professoras entrevistadas, intervêm de forma a 
“atrapalhar” a ação dos profissionais da educação, fazendo com que as crianças não obedeçam a 
estes últimos. Em alguns casos, com já mencionado, as crianças chegam a afirmar que os 
professores não são seus pais e, por isso, não devem obedece-los, recebendo apoio da família por 
esse comportamento.

Certamente, esse não é um fato igualmente distribuído em todas as classes sociais. Nas 
escolas de periferia, frequentadas por alunos oriundos das camadas populares, o choque entre 
professores e familiares de alunos é mais intenso. Modos diferentes e até inconciliáveis de 
compreender o que é a escola, como esta funciona e a que se destina o ensino escolar, contribuem 
para a falta de entrosamento entre pais e professores. No caso do ensino fundamental, isso deixa a 
criança confusa, sem saber o que é importante para o seu desenvolvimento e a quem recorrer 
quando necessário. Já nas escolas das classes médias e altas há uma maior sintonia entre a família e 
os professores. Quando ocorrem problemas com os filhos os pais geralmente buscam a escola para 
saber o que realmente aconteceu e, no mais das vezes, apoiam a decisão dos professores. Neste 
caso, as famílias não hesitam em delegar autoridade aos docentes e isso faz com que, nessa 
cumplicidade, a autoridade dos educadores seja reforçada e não prejudicada. É necessário afirmar 
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que esses tipos de comportamento não são características intrínsecas aos diferentes grupos sociais, 
mas estão associados às estratégias escolares que tais grupos acionam em certos períodos históricos. 
Assim, atualmente é mais raro encontrar nas classes populares disposições favoráveis à delegação 
da autoridade ao professor e, consequentemente, disposições capazes de potencializar o trabalho 
pedagógico realizado na escola e continuado no lar.
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O PROFESSOR NESTOR DOS SANTOS LIMA E A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-
GRANDENSE (1910-1930) 

 
Sara Raphaela Machado de Amorim1; Crisnária Avelino Martins2 

 
 
RESUMO: Esta pesquisa analisa a prática pedagógica do educador norte-rio-grandense 
Nestor dos Santos Lima, durante o período de 1910 a 1930, período no qual se 
concentra seu maior número de publicações sobre as questões educacionais. Buscamos 
compreender de que forma este intelectual contribuiu para o desenvolvimento do 
sistema de ensino primário através de seus escritos sobre os princípios e métodos do 
ensino de leitura e escrita, aplicados nos Grupos Escolares do Estado. Nestor Lima 
desenvolveu uma ampla atuação na sociedade, frente a cargos como o da presidência do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), diretor da Escola 
Normal de Natal e do Departamento de Educação do Estado. Publicou diversas obras de 
cunho educacional, como os Regimentos Internos para os Grupos Escolares, Escolas 
Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de Educação.  Neste estudo destacamos as 
lições de metodologia para o ensino de leitura e escrita, direcionadas aos alunos da 
Escola Normal de Natal, publicadas na coluna Pedagogia do jornal A República. Nestes 
materiais observamos que os aspectos que compunham a prática desenvolvida por 
Nestor Lima envolviam desde questões morais e cívicas, a preocupação com a formação 
docente na Escola Normal de Natal e o Celibato Pedagógico Feminino.  
 
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação; Prática pedagógica; Nestor Lima. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Neste estudo, analisamos o ideário pedagógico de Nestor dos Santos Lima  

durante os anos de 1910 a 1930, período no qual foi diretor da Escola Normal de Natal. 

Fica evidente em seus escritos que ele buscou uma melhor qualificação dos professores 

para que assim o nível do ensino primário pudesse evoluir. Desta forma, almejamos 

compreender de que forma suas ideias de reestruturação do sistema de ensino 

influenciavam em sua prática docente na Escola Normal de Natal. 

Para entender a prática pedagógica de Nestor Lima, utilizamos como fontes os 

relatórios da Escola Normal que ele produziu em sua gestão, que datam de 1911 a 1915. 

A continuidade da investigação, em relação aos anos posteriores que compreendem o 

recorte histórico pesquisado, dá-se pela análise de outros escritos a exemplo do jornal A 

República no qual ele escreve a coluna Pedagogia; bem como periódicos que descrevam 
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mail: raphaela.amorim@hotmail.co m.  
2 Discente do Curso de Pedagogia do Campus Avançado Walter de Sá Leitão/CAWLS, UERN. E-mail: 
cris_martins_rn@hotmail.com 
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o ideário pedagógico do professor Nestor dos Santos Lima quanto aos rumos que a 

educação no estado deveria percorrer. 

Nascido em 01 de agosto de 1887, Nestor Lima é natural de Açu, município do 

Rio Grande do Norte. Sua formação deu-se, inicialmente, no Liceu Paraibano, onde 

estudou e concluiu os preparatórios em 1904. Posteriormente, matriculou-se na 

Faculdade de Direito do Recife, pela qual recebeu o título de Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais, a 16 de março de 1909. Casou-se com Helena Cicco dos Santos 

Lima, em 14 de outubro de 1944 e faleceu no apartamento situado no pavilhão sul do 

Hospital Miguel Couto, aos 72 anos de idade. 

Nestor Lima desenvolveu uma ampla atuação na sociedade, frente a cargos 

como a presidência do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

(IHGRN), diretor da Escola Normal de Natal e do Departamento de Educação do 

Estado. Publicou diversas obras de cunho educacional, como os Regimentos Internos 

para os Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de 

Educação. 

O contexto educacional ora pesquisado é marcado por profundas modificações 

com sinônimo de modernização. Desde o final do século XIX os discursos sobre a 

Instrução Pública eram a tônica na sociedade. Instrução entendida como a aquisição de 

conhecimentos, de saber, de erudição. (MORAIS, 2003, p.36). 

Observamos que o início de tais modificações ocorreu, inicialmente, no estado 

de São Paulo. Esse estado detinha a hegemonia econômica, dada sua condição de 

principal produtor e exportador de café e, com a República, alcançou também a 

hegemonia política posta em prática como a política dos governadores (SAVIANNI, 

2006, p.23). Coube, também, a esse estado dar largada no processo de organização e 

implantação da instrução pública, o que se deu por meio de uma reforma ampla de 

instrução herdada do período imperial. 

Colocava-se como condição prévia para a eficácia da Escola Primária a 

adequada formação dos docentes. Essa condição foi determinante à decisão de se iniciar 

a reforma pela Escola Normal, na qual a base foi a implantação da Escola Modelo. 

O valor da instrução e do conhecimento na sociedade que se formava também 

se fez presente nos discursos de Nestor dos Santos Lima. Isto pode ser observado em 

Síntese do nosso movimento pedagógico (1921a), texto apresentado na Conferência 

Inaugural da Associação de Professores do Rio Grande do Norte. O autor ressalta a 
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importância da formação de professores, uma vez que estes seriam agentes diretos no 

processo de formação de novos cidadãos brasileiros. 

 

Precisamente, há dez anos, neste mesmo lugar, e perante uma 
assembléia distinta e brilhante, como é esta, a Escola Normal do 
Estado conferia os primeiros diplomas a 27 professores do curso 
completo nos moldes da reforma de 29 de abril de 1908. Foi 
motivo de justo gáudio para todos quanto serviam ao Estado a 
cerimônia que investiu em tão rude quão valioso mister os 
primeiros heraldos do novo ensino, modelado pelas lições e pela 
experiência dos povos ou dos Estados co-irmãos um pouco ou 
muito mais civilizados. (LIMA, 1921a, p.3). 
 

Este novo ensino, ao qual Nestor Lima faz referência, é o legado decorrente 

das décadas anteriores, constituído pela Reforma do Ensino Público, conhecida como 

Reforma Pinto de Abreu, cujo título trata-se de uma homenagem a seu idealizador 

Francisco Pinto de Abreu, Diretor da Instrução Pública nesse período. 

Pela Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907, autorizada pelo Decreto n. 178 de 

29 de abril de 1908, foi efetivada a reforma que reorganizava o Ensino Normal com a 

criação da Escola Normal de Natal e estabelecia a Diretoria Geral da Instrução Pública, 

extinta em 1900. A reforma constitui uma estrutura de organização e distribuição das 

disciplinas nas décadas de 1910-1920, ressalta a necessidade de aperfeiçoamento e de 

novas metodologias para o ensino, através da introdução do método intuitivo, o que 

denota uma nova forma adequada para disciplinar os alunos. 

A reforma imprimiu novos caminhos à Instrução Pública. Em sua realização 

foram extintas as cadeiras primárias mantidas pelo Estado, substituídas pelos Grupos 

Escolares com novos professores escolhidos para a materialização dos ideais 

reformistas. 

 

Art. 3  O Ensino será proporcional ao desenvolvimento das 
faculdades do educando. Estimule-se criteriosamente esse 
desenvolvimento, a fim de que o aluno apodere-se da verdade 
por meio de suas próprias investigações, livre de coação de 
qualquer natureza. (RIO GRANDE DO NORTE, 1908, p.83). 
 

Nestor dos Santos Lima descreve em seu artigo Síntese do Nosso Movimento 

Pedagógico 
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um golpe de morte no medieval e carcomido sistema de ensino ainda praticado pelo 

estrutura na qual o ensino primário era concebido e suas deficiências, que possivelmente 

seriam supridas por meio da reforma educacional. 

Esse processo de reorganização é enfatizado nas décadas iniciais do século XX. 

Nessa tônica social que enfatiza a inserção e participação dos indivíduos na construção 

da sociedade letrada, observamos que o educador Nestor Lima realizava viagens a 

outras localidades em busca de inovações que enriquecessem o processo de educação 

que ocorria no estado do Rio Grande do Norte. No ano de 1913 ele visitou a Escola 

Normal de São Paulo e as Escolas Profissionais de Artes e Ofícios, o que reforçou suas 

idéias reformadoras em parte já implantadas na Escola Normal de Natal. Ele introduziu 

novos métodos didático-pedagógicos, por meio dos Regimentos Internos para Grupos 

Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de Educação. Esses 

regimentos abrangiam desde a organização do espaço físico da sala de aula até os 

procedimentos dos funcionários da instituição. No Decreto já referido consta que: 

 

Considerando que o estudo das questões didáticas e as 
providências administrativas deste importante ramo do público 
serviço, para os efeitos da reforma, exigem um estabelecimento 
de uma repartição distinta, presidida por um profissional 
competente. Considerando que as funções de Diretor Geral da 
Instrução Pública, a quem incumbe a visita e a fiscalização 
pessoal das escolas em todo o Estado estão sendo exercidas por 
autoridades de jurisdição limitada e permanente na capital, qual 
é um dos lentes e diretor do ensino secundário. (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1908. p.46). 

 
A prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima se enquadra nos moldes e 

ideais de modernidade educacional propostos com a implantação da Escola Normal de 

Natal. Menezes (2003, p.52) destaca que é símbolo de entrelace da modernização 

educacional no Rio Grande do Norte e o envolvimento de Nestor Lima com a educação. 

A Escola Normal constitui o marco da construção do seu discurso pedagógico, expresso 

por meio dos seus relatórios elaborados no período de sua administração. Estes 

compilam aspectos diversos os quais são descritos como: 

 

Verdadeiros inventários do funcionamento efetivo da Escola 
Normal, destacando os pontos considerados relevantes no 
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cumprimento de seus objetivos. Eles exibem uma divisão interna 
em tópicos como Diretoria, Corpo Docente, Congregação, Aulas 
e Freqüências, Programas de Ensino, Regime Didático, 
Promoções e Diplomação, Material de Ensino, Pessoal 
Administrativo, Secretaria, Expediente e Considerações Gerais. 
Revelando uma dinâmica de reorganização a cada novo 
relatório, acrescido de outros anexos como Mapas de Matrícula 
e Horário de Aulas. (MENEZES, 2003, p.55). 
 

Nestor Lima escreveu diversos relatórios sobre o Ensino Normal que 

destinavam-se a Manoel Dantas, Diretor da Instrução Pública. 

 

Os relatórios tratam do funcionamento da Escola Normal 
datados de setembro de 1911, setembro de 1912, outubro de 
1913, setembro de 1914 e setembro de 1915, não sendo 
encontrado qualquer tipo de documento deste tipo após 1915. 
Há ainda o relatório de uma viagem comissionada do autor ao 
Rio de janeiro e a São Paulo, encaminhando ao Governador 
Alberto Maranhão, em maio de 1913, publicado ao mesmo sob o 
título de Melhoramentos Técnicos do Ensino Primário e Normal. 
(MENEZES, 2003, p.54). 

 
Estes relatórios descrevem as atividades desenvolvidas no interior da Escola 

Normal, o trabalho dos funcionários, dentre outros aspectos que caracterizavam o 

funcionamento desta instituição de ensino: 

 

Os relatórios são um esboço da construção pedagógica e 
educacional do autor nos seus traços mais característicos, reúne, 
tanto na forma de estruturação quanto do seu conteúdo, aspectos 
da configuração do discurso sob as matrizes didático-
pedagógico e político-educacional. Neles estão presentes os 
elementos de caracterização da modernidade no discurso, a 
experiência histórica, a modernização técnica e o modelo 
disciplinar, implícitos na sua futura distribuição pelos registros, 
antecipando nos arquivos pedagógico-científico, médico-
higienista, pragmático-metodológico e sócio-educacional. 
(MENEZES, 2003, p.54). 

 
Os relatórios são produzidos em cumprimento a um dever legal, prescrito no 

artigo n. 123 do Código de Ensino. O primeiro data de 1911 e descreve o Ensino 

Normal de acordo com as Diretrizes da Instrução Pública propostas desde a Reforma 

Pinto de Abreu, em 1908. 
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Em 1912, Nestor Lima produz o relatório, e ao mesmo tempo encaminha ao 

governador, neste mesmo texto, a solicitação de um pequeno gabinete de física e 

química, citado no tópico Prédio e Material. Considera esse pedido de necessário 

atendimento, por ser imprescindível para o desempenho das lições, para que pudessem 

desenvolver um aprendizado experimental. Esta preocupação permeia ainda os 

relatórios de 1913 e 1914. Apresentou, também, os fatores necessários à eficiência da 

ação do magistério, com relação à integração da escola em conjunto com a sociedade. 

Acentua, em 1913, vários aspectos importantes na educação, desde o cuidado com a 

distribuição das salas dos jardins de infância e o mobiliário, até a participação da família 

em um processo de integração com o exercício do magistério. Em outro relatório, 1914, 

Nestor Lima trata de problemáticas educacionais que elenca em itens, alguns nomeados 

de Dificuldades, Colaboração dos Pais e Mestres e Relevância do Ensino Primário na 

Educação. O educador descreve a educação primária como missão formadora nem tão 

absoluta, nem restrita, dependente, porém, do apoio familiar. 

O desempenho dos processos realizados pelas normalistas se caracterizava em 

um sólido mecanismo disciplinar na formação do aluno. Isto se exemplifica nas palavras 

do autor quando admite considerar-se em falta o aluno que, chamado a lição oral, não 

tiver preparado e assim o declarar. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.27). 

Neste contexto percebemos a forma disciplinatória direcionada aos alunos, bem 

como as diretrizes do trabalho dos educadores no desempenho de sua função. O cuidado 

com a preparação dos mestres primários denota o teor da sua linha de ação. Colocar em 

executar; se fosse o professorado existente, sem a necessária preparação técnica dos 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para compreender o contexto histórico no qual Nestor Lima exercia suas práticas 

educacionais, utilizamos fontes como livros, revistas, entrevistas publicadas, artigos e 

jornais. Selecionamos fontes que signifiquem algo relacionado à vida deste docente. 

Neste percurso, buscamos pistas que evidenciem sua vida, suas atividades, a sociedade 

na qual vivia, dentre outros aspectos discutidos ao longo do texto. 

Trabalhar com fontes que não se restringem somente a documentos oficiais 

remete à influência que a História Cultural exerce sobre a História da Educação. Esta 
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abordagem oferece espaço para a introdução de novos métodos e novas fontes na 

pesquisa historiográfica. O aparecimento da História Cultural suscita, também, a 

emergência de novos objetos no seio das questões históricas. 

 
As atitudes perante a vida e a morte, as crenças, e os comportamentos 
religiosos, os sistemas de parentesco e as relações familiares, os 
rituais, as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento 
escolar, etc. [...] Uma História Cultural que tome por objeto a 
compreensão das formas e dos motivos  ou, por outras palavras, das 
representações do mundo social  que, à revelia dos atores sociais, 
traduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e 
que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, 
ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, 1990, pp. 14-19). 

 

A investigação de novos objetos na pesquisa historiográfica faz menção a 

utilização de fontes que retratem o cotidiano de uma determinada sociedade, não apenas 

empregando o uso de documentos oficiais mas, também, fontes que indiquem vestígios 

do contexto social referente ao período abordado. 

 
Os valores, as crenças e atitudes presentes na cultura escolar, no 
ensino de determinadas disciplinas, em procedimentos pedagógicos, 
entre outros aspectos, são parte integrante do imaginário e sua 
compreensão que constituem os diversos objetos de investigação do 
historiador da educação. (FONSECA, 2003, p.65). 

 

Deste modo, foram levadas em consideração, as formas de viver, de pensar, de 

sentir, significando a proposição de novos objetos de investigação.  

Dada essa ampliação do campo documental, a procura por fontes diferentes das 

utilizadas pelos chamados historiadores tradicionais seria inevitável, o que suscita 

também novas reflexões metodológicas acerca do tempo e de suas múltiplas dimensões. 

Buscamos a compreensão do ideário pedagógico de Nestor dos Santos Lima 

através da análise dos documentos que ele produziu, como também, em documentos 

oficiais referentes à Educação do Estado, tais como: Leis, Decretos, atas de 

funcionamento de instituições, relatórios, além de materiais essenciais à pesquisa 

historiográfica a exemplo do jornal A República (edições de 1911 e 1914) e os relatórios 

de viagens. Estas viagens tinham como objetivo principal a observação de outros 

espaços educativos em outros Estados do país e no exterior. Utilizamos, também, 

revistas da época e livros que evidenciem a participação de Nestor dos Santos Lima na 

sociedade norte-rio-grandense. 
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Na busca em arquivos, nos deparamos com escritos caracterizadores de um 

contexto. Registros que compreendem em si a ótica de quem os produziu. Para 

configurar um determinado espaço a ser investigado contrapomos as fontes em análise, 

para que desta forma, nos aproximemos mais da sociedade que buscamos analisar. 

 
A história lida sempre com indícios, com apostas, com o 
imponderável, com o lacunar, com o vestígio, com discursos, com a 
dispersão, com a impossibilidade. A escrita nada mais é (embora seja 
quase tudo no processo de produção do conhecimento histórico) do 
que a tentativa, feita pelos pesquisadores, em dar uma idéia de 
coerência e síntese àquilo que é na verdade disperso. (GALVÃO E 
BATISTA, 2003, p.56). 

 

A análise dos indícios fornecidos pelos materiais pesquisados, a exemplo dos 

jornais que tratavam acerca da vida pública de Nestor Lima, revela aspectos de seu 

cotidiano. Através destas publicações, observamos registros de suas atividades na 

Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte e na Escola Normal de Natal, como 

também notícias sobre sua vida social. Dentre estas encontramos notas sobre 

homenagens promovidas por parte de seus alunos, tal como a noticia da caminhada que 

realizaram até a sua residência para homenageá-lo na data de seu aniversário. 

Em busca de tais indícios, realizamos pesquisas em fontes pertencentes aos 

acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte/IHGRN, Arquivo 

Público do Estado/APE. Esses indícios evidenciam a diversidade de fontes e o cuidado 

para considerá-las em suas especificidades conforme as suas condições de produção. 

 

Utilizar diversas fontes sem também considerar que, mais do que 
simples vestígios de uma época, são fruto de certas condições de 
produção e de conservação: são fabricadas tanto pelo passado quanto 
pelo pesquisador, que as coloca em um determinado conjunto de 
outros discursos e faz dizer o que ele, seu método, suas perguntas, o 
lugar onde se situa para produzir o conhecimento histórico, sua 
escrita, querem que diga. (GALVÃO E BATISTA, 2003, p.170). 

 

As condições de conservação das fontes nem sempre são favoráveis a quem se 

debruça sobre elas. O jornal A República (1911), por exemplo, já está bastante 

desgastado devido ao constante manuseio por parte dos pesquisadores. Mas, mesmo 

assim, no acervo do IHGRN, tivemos acesso a diversas edições desse mesmo jornal, 

onde encontramos vestígios que dão significados ao recorte histórico estudado. 
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Sabemos que as fontes em História da Educação permitem o conhecimento total 

ou parcial do universo escolar, dentre as práticas docentes, os processos de 

escolarização, as práticas educativas e ideias pedagógicas. Desse modo, definem, em 

grande parte, os limites e as possibilidades do trabalho do historiador, no conhecimento 

e configuração de uma determinada época. 

 

O trabalho do pesquisador começa quando a partir desse campo já 
produzido, opera novos recortes, alocamentos e redistribuição dos 

criar a configuração de um espaço específico de investigação, a partir 
de uma redefinição epistemológica que inclui o trabalho com os 
conceitos e o tratamento e a interpretação documental. (NUNES e 
CARVALHO, 2005, p. 33). 

 

As relações instituídas através do cruzamento de fontes corroboram com a 

interpretação do pesquisador quando tornam possível uma representação parcial de um 

 valores educacionais de um 

período histórico são muito instrutivos, já que não só se revelam os tipos de pessoas que 

p. 53). 

Chartier (1990) assinala que a junção dos indícios, retratados em cada fonte 

investigada, produz uma representação da realidade, uma vez que nenhum texto mantém 

uma relação transparente com a realidade que apreende. Dessa forma, o pesquisador 

recorre a fontes de natureza diferentes que retratem o mundo social por meio de uma 

representação. 

 

A riqueza do diálogo das fontes com as teorias é, portanto, a 
possibilidade de, além de problematizar a ambas, alterar as 
representações que temos não só delas, mas também da própria 
pesquisa histórica. É evidente que tais representações não são apenas 
criações do espírito, mas produtos da mentalidade de uma certa época, 
de certas categorias sociais e de determinados grupos.(NUNES e 
CARVALHO, 2005, p. 37) 

 

Relacionar fontes e teorias, na análise dos documentos ligados ao estudo 

enriquece o sentido que desejamos construir, principalmente, quando estes documentos 

são lidos à luz do cruzamento com outras fontes. Fonseca (2003, p. 66) destaca essa 

] por 

excelência, um pesquisador de evidências periféricas, aparentemente banais, incertas, 
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porém capazes, se reunidas em uma trama lógica, de reconstruir a estrutura e dinâmica 

 

Para a construção da pesquisa, a leitura crítica das fontes junto as teorias que 

norteiam o estudo é o exercício no qual buscamos identificar não só o que dizem as 

palavras, mas o que se diz entre elas. 

 

CONCLUSÃO 
 

Investigar a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima foi para nós uma 

experiência singular. Conhecer a vida e obra deste intelectual norte-rio-grandense que 

atuou e contribuiu para a educação do estado no início do século XX, nos ensinou não 

somente sobre as questões educacionais, mas a conhecer uma sociedade em diversos 

aspectos, dentre estes as práticas culturais a partir dos ensinamentos de conduta para os 

mestres e discípulos. 

 Neste momento nos questionamentos sobre nossas impressões finais acerca de 

quem foi Nestor dos Santos Lima e a que conclusões podemos chegar, depois da 

investigação, leitura e análise das fontes desta pesquisa. De acordo com os indícios 

encontrados nos materiais que embasaram nosso estudo, como percebemos sua prática 

pedagógica? 

 Estas são questões que nos propomos a responder quando este estudo era apenas 

um conjunto de ideias. Aos poucos as ideias foram tomando forma e dando margem 

para a construção de cada etapa. A partir do acesso as fontes, sejam escritos do próprio 

educador, jornais e revistas, ou mesmo, imagens que nos contavam sua história, novas 

questões eram suscitadas e investigavam a busca por mais conhecimentos com a 

finalidade de respondê-las, interpretá-las. 

 Chegando ao final deste caminho, ao menos por ora, apresentamos algumas 

conclusões, as quais chegamos ao estudar as questões da educação e o trabalho de 

Nestor Lima neste setor. 

 Entendemos que Nestor dos Santos Lima atuou na educação do estado, buscando 

um ritmo consoante com o ideal de modernidade que embalava os cidadãos do Rio 

Grande do Norte no início do século XX. Para tanto, propôs em sua prática pedagógica 

a aplicação de novos princípios e métodos, com o objetivo de modernizar as ações até 

então empreendidas na área educacional.  
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 Formar um cidadão republicano, com novos valores e interesses não era somente 

uma aspiração da sociedade, mas um elemento que norteava a prática deste educador. A 

preocupação com a formação destinada aos docentes se denotava em cada um dos seus 

escritos. Por meio da formação do professor, Nestor Lima buscava, também, a formação 

dos discípulos e a disseminação desses conhecimentos para os demais setores sociais. 

Este era o seu grande dever. 
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OS HERÓIS E SEUS MITOS: A DEFESA DE LAMPIÃO E O ATAQUE DOS 
MOSSOROENSES NA LITERATURA DE CORDEL

Isadora Ingrid Augusto da Cruz1

Karlla Christine Araújo Souza2

Ridna Maria Tavares3

RESUMO

A Invasão do bando de Lampião a Mossoró foi um acontecimento histórico que gerou grande 
repercussão cultural para a cidade. A quantidade de folhetos produzidas nesta temática nos indica a 
relevância cultural do fenômeno. Elegemos a produção de poetas mossoroenses e da região como 
recurso para analisar a multiplicidade de textos que se urdem numa verdadeira teia simbólica e 
contribuem para caracterizar e construir o imaginário local. Este acontecimento histórico não se 
fixou apenas nas páginas do passado, repercutindo nos dias atuais com força suficiente para 
assegurar à cidade de Mossoró status de “terra da resistência” e à classe política o marco do 
heroísmo épico do lugar. Com o elenco de nove cordéis analisados, adotamos o procedimento 
metodológico de procurar perceber como os cordéis (re)elaboram o mito e contrastam as imagens 
dos heróis, permitindo a sociedade se situar diante dos atores do presente. Sabemos que o mito tem 
a função de tornar físico e visível aquilo que é abstrato e impalpável, além de multiplicar o sentido 
dos acontecimentos. Pela longitude do que foi vivido, o cordel recebe a licença mitopoética de 
relatar o fato histórico. Destarte, esta literatura representa os saberes que circulam na sociedade e, 
ao mesmo tempo, recebe o consentimento de reforçar, inovar ou inventar, diante da realidade 
objetiva. Portanto, a literatura de cordel que reconta a invasão apresenta Lampião enquanto herói
injustiçado, se constitui dado simbólico que denuncia aspectos da realidade política e social.

PALAVRAS-CHAVE: Cordel; Herói; Lampião; Mito; Resistência. 

INTRODUÇÃO

A história de Lampião e seu bando há muito tempo vem sendo contada, passando de geração 
em geração como marco na cultura nordestina. Seus feitos lhe atribuíram fama e permitiram que 
ainda nos dias atuais fosse lembrado como uma das principais personagens que ilustram o 
imaginário popular, parte indissociável da cultura de todo um povo. Inúmeras versões foram criadas 
e no próprio ato da perpetuação, presente, sobretudo através da oralidade, novos elementos são 
acrescentados, o que não diminui sua veracidade, apenas contribui para que os fatos tornem-se 
significativos e eternizem-se na memória de quem os ouve. 

1 Estudante do 5º período do curso de Ciências Sociais e pesquisadora voluntária do projeto PIBIC.
2 Profa. Dra. do Departamento de Ciências Sociais e Política (DCSP) da Faculdade de Filosofia e Ciências Socais 
(FAFIC) da  Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN). Vice-Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH), coordenadora do projeto PIBIC intitulado: “A Invasão de 
Lampião no Cordel: O Mito da Resistência em Mossoró”.
3 Aluna Graduada em Ciências Sociais pesquisadora voluntária do projeto PIBIC

Anais do VIII SIC 594

ISBN 978-85-7621-051-1



Dentre os muitos fatos que marcaram a vida de Virgolino Ferreira da Silva, popularmente 
conhecido como Lampião, está a invasão de seu bando a cidade de Mossoró no dia 13 de junho de 
1927. Fato que deu a cidade visibilidade e prestígio em todo o Nordeste, fazendo com que ficasse 
conhecida como a cidade que derrotou Lampião, a terra da resistência. Uma séria de questões 
forma-se em torno desta temática. Quais as repercussões políticas para a construção desta ideia de 
Resistência? Como podemos caracterizar Lampião, enquanto vilão ou herói?  E a classe dirigente de 
Mossoró, que tipos de herói podem representar? Qual a função da poesia na perpetuação deste 
mito? Estas foram algumas problematizações que nos levaram, ao longo do projeto, a nos 
atentarmos para outras versões desta história já tão conhecida. Desse modo, tivemos a oportunidade 
de analisá-la por diferentes ângulos, tomando como base principal o cordel.

Não são recentes as discussões que envolvem o cangaço e a história de Lampião, sendo este 
o mais ilustre herói representado nesta modalidade poética. Dessa forma é certamente uma tarefa 
complexa apresentar inovações a respeito desta temática. Através do projeto em questão 
procuramos apresentar estas novas percepções para que se pudessem acrescentar ao estudo do tema, 
associando a invasão do bando de Lampião à cidade de Mossoró problemas de ordem de 
representação do herói e do papel da oralidade e da poesia na reconstituição dos fatos. Epopeia, 
épico, oralidade, mito, banditismo/heroismo, imaginário político, foram alguns dos pontos 
analisados no caminho para a elaboração deste relatório final. Pontos que nos permitiram olhar de 
outra forma para os fatos, tornando “nova” uma temática já tão debatida.

O ano de 1927, mais especificamente a 13 de junho, a história de Lampião ganhou novos 
contornos. Esta foi a data em que o bando chefiado por Virgolino Lampião, cangaceiro temido em 
toda região nordeste do Brasil invadiu a cidade de Mossoró. A partir de então ganha destaque uma 
forma particular de recontar essa história. Em Mossoró, a defesa arquitetada pelo então prefeito 
Rodolfo Fernandes, o coronel, o padre e alguns mossoroenses vem ganhando destaque e proclama-
se a vitória destes homens sobre o bando de cangaceiros, que fugiu em retirada. 

A partir deste feito Mossoró não seria apenas uma cidadela comum, mas a cidade que 
derrotou Lampião, o lugar da resistência. Em conseqüência deste acontecimento que engrandeceu a 
cidade, Mossoró ganha recentemente o título fictício de “País”. Dentro deste contexto de tamanha 
resistência e coragem ser apenas cidade parecia uma modéstia inaceitável, tendo no título de país a 
suficiência necessária para expressar sua grandiosidade.

A história da invasão do bando de Lampião a Mossoró tem passado pelas gerações, dando a 
este município a possibilidade de ser não apenas território, mas um lugar, um “País”. No território,
como é comum, principalmente na atualidade, há violência, desigualdade e problemas de infra-
estrutura. No lugar, há respeito, desenvolvimento e acima de tudo, resistência/liberdade.

MATERIAL E MÉTODOS

Os cordéis selecionados para constituírem o corpus deste trabalho foram aqueles que fazem 
referência direta ao tema da Invasão e escritos por poetas locais e regionais. Estes cordéis foram 
resultados do investimento de gráficas locais, sendo dois panfletos patrocinados pelo prêmio de 
fomento Edição 2007 da Prefeitura Municipal de Mossoró. Por ordem alfabética dos autores, 
citaremos os cordéis trabalhados: “Mossoró na Resistência ao Grupo de Lampião” de Aldaci de 
França; “O Ataque de Mossoró ao Bando de Lampião” e “A Saga do Prefeito e o Bando de 
Lampião”, ambos de Antônio Francisco; “A Resistência de Mossoró ao Bando de Lampião há 13 de 
Junho de 1927” de Cícero Laurentino da Silva; “Defesa de Lampião” de “José Augusto”; “A 
Resistência do Povo de Mossoró ao Cangaço” e “Detalhes sobre a cidade que combateu Lampião”, 
ambos de José Ribamar Alves; “Vitória de Mossoró no ano de Vinte e Sete” de Luiz Campos e 
“Lampião Queimou a Fama no Fogo de Mossoró” de Severino Inácio. 
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As reuniões semanais foram sempre um espaço para discussão dos textos e para declamação 
dos cordéis, momento propício para que os pontos de vista particulares de cada um fossem expostos 
e para que novas perspectivas se formassem embasadas no que foi lido e debatido. Os cordéis foram 
tratados como objetos simbólicos e não como marcas documentais do que aconteceu efetivamente, 
desde que o passado está comprometido com a leitura que fazemos dele no presente. Além disso, o 
poeta utiliza as estratégias próprias da literatura de cordel e exagera, recria, omite, sobressalta os 
detalhes que lhe interessam a fim de ancorar o sentido que deseja construir, (re)construindo assim a 
realidade. O cordel ao passar de mão em mão exerce a valorosa capacidade de perpetuar-se, 
mantendo vivos acontecimentos que se passaram em outras épocas, preservados na memória.

Para além da afinidade na estrutura textual entre os cordéis, buscamos nos poemas 
selecionados, repertório que elucidassem as estratégias de representação/imaginação do poeta, 
causando uma verdadeira rede de relações dos textos com a realidade. Sendo também mecanismo 
de construção do imaginário coletivo, percebemos que ora os poemas defendem uma versão, ora 
defendem outra. Alguns cordéis contribuem para construção da identidade do heroi mossoroense 
como corajoso e resistente, ilustrada pelos feitos que foram de seus antepassados. Porém, dois 
cordéis ganharam destaque: “O Ataque de Mossoró ao Bando de Lampião” de Antônio Francisco, 
em que a história ganha uma (re)modelagem e passa-se no inferno, onde Lampião vence um festival 
de talentos e ganha um passe para viajar, escolhendo vir para Mossoró, onde a invasão acontece em 
dias atuais. E o folheto “Defesa de Lampião” de José Augusto, em que corre uma inversão dos 
fatos, o autor conta que Lampião foi enganado pelo prefeito, que garantira não revidar com 
violência caso entrasse na cidade. O folheto aponta que o prefeito desejava apenas ganhar fama. 
Desse modo, a experiência coletiva foi refigurada na narrativa poética e a continuidade da “voz 
viva” apresenta disputas culturais e denúncias políticas. 

Além dos cordéis, outros textos foram utilizados na busca por compreender este imaginário 
de representações criado em torno da invasão de Lampião e seu bando à cidade de Mossoró. Como 
a obra: “Introdução à Poesia Oral”, de Paul Zumthor(2010, p.18), diz ele: “Assim são esses textos 
lidos com os olhos: sentimos intensamente que uma voz vibrava originariamente em sua escrita e 
que eles exigem ser pronunciados”. Com a dissertação de mestrado de José Ferreira Júnior, 
intitulada: “A apropriação da memória lampiônica como elemento de construção da identidade de 
Serra Talhada- PE” ganhamos “passe” para conhecer a cidade natal de Lampião e saber de que 
maneira a sua memória influencia a vida dos cidadãos serra-talhadenses. Como a cidade tem 
aproveitado esta memória a seu benefício? Com a obra “Bandidos” de Eric Hobsbawn, conhecemos 
outra face dos bandidos sociais, intitulados pelo autor, a depender de seus feitos, como justiceiros.
Estes e outros autores nos emprestaram suas fontes, dando-nos importante contribuição para 
construção dos três artigos publicados em eventos científicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No tocante aos feitos de Lampião, neste caso específico, o que diz respeito à invasão de seu 
bando à cidade de Mossoró, muito do que se tem conhecimento, foi passado de pessoa a pessoa, 
através da voz. Essa “voz viva” de que trata Paul Zumthor (2010) em sua obra “Introdução à Poesia 
Oral”. Voz que passeia pelas gerações, permitindo que fatos relevantes da história e cultura de um 
povo não sejam esquecidos. A oralidade é muito importante na produção da cultura, das tradições e 
das crenças, tendo o poder de se perpetuar de geração em geração.

Com o surgimento dos folhetos de cordel, aquilo que era dito passou a ser registrado,
mantendo-se gravado através da escrita. O cordel passando de mão em mão, de ouvido em ouvido, 
revela-se com a principal característica presente na voz, a de perpetuar-se. Com o passar dos anos e 
a perda das reais personagens  pessoas que por terem vivido os fatos contavam sua versão dos 
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acontecimentos , inúmeros elementos fictícios são agregados, mitificando as histórias. Este é 
também um meio para que algumas críticas e questionamentos sejam feitos, permitindo que o leitor, 
tomando conhecimento de diferentes versões, tire suas próprias conclusões. 

O mito possibilita a um episódio histórico, como é o caso do ataque do bando de Lampião à 
cidade de Mossoró, a oportunidade e mesmo a capacidade de reinventar-se. É importante destacar 
que o “real fato” adquire muitas formas de ser recontado. No entanto, os novos elementos 
acrescentados no cordel servem de retroalimentação para o mito, fazendo com que, ainda que tenha 
sido repetido inúmeras vezes, se torne novo a cada exposição. 

Já o gênero épico é uma espécie de discurso narrativo relativamente estável, definível por 
uma aptidão geral em assumir carga mítica que a torna autônoma em relação ao acontecimento. De 
acordo com Paul Zumthor, epopéia e épico são apenas designações metafóricas da poesia oral, 
“fundadas sobre o grego epos, termo este que, em Homero, invoca simplesmente a palavra 
transportada pela voz” (2010, p. 113).

O discurso épico nos permite, assim como o cordel, visualizar a grandeza em suas historias 
– que nunca envelhecem, mas sempre estão sendo reescritas de formas diferentes e sem perder a sua 
ordenação. Não se perde nada de sua história, apenas se ganha – um pouco aqui e outro ali. É assim 
que, consideramos a epopéia como um gênero épico caracterizado pelas regras de versificação, 
também contidas na forma cordel. No gênero épico, a historicidade, quando recriada, traz seus 
heróis, e esses sempre são lembrados com glórias e exaltação por sua bravura. Muitos se inspiram 
neles para repassar esse fato histórico, que descreve o orgulho e o valor daqueles guerreiros.

Os heróis da literatura são moldados pela poesia e pela imaginação dos escritores, que 
artisticamente dão vida aos mitos – expressões de anseios e desejos coletivos – diante dos olhos do 
leitor, que acompanhando a trajetória do herói encontra a si mesmo na mesma jornada em busca do 
conhecimento de si enquanto ser humano.

A vitória do prefeito sobre o bando de Lampião produziu um efeito duradouro na política e 
na identidade cultural da cidade. Assim, a cidade de Mossoró passou a ser conhecida como brava e 
heroica, uma cidade que na figura de seu destemido prefeito lutou contra Lampião e seu bando com 
fervor e bravura, resistindo a toda violência e protegendo a sua população. Foi a partir das 
encenações desse acontecimento heroico que a cidade de Mossoró passou a ser projetada no cenário 
cultural. Sua cultura cresceu com ênfase nesse acontecimento histórico, cuja narrativa continua 
viva. 

Por outro lado, na cidade de Mossoró, Lampião se torna um herói às avessas. Isso porque ele 
se torna figura emblemática no imaginário popular não por ter conseguido salvar o seu povo, mas 
porque fez um assalto à cidade. Segundo uma das versões narradas no cordel “Defesa de Lampião” 
do poeta José Augusto, Lampião foi enganado em um acordo com a classe dominante e teve o seu 
bando derrotado em uma emboscada na cidade de Mossoró-RN.

É interessante considerar que Lampião torna-se uma peça chave quando é “contratado” 
pelo prefeito de Mossoró para atuar como bandido a fim de tornar esse mesmo prefeito um herói! 

Mas como não tinha visto
Nem nunca ninguém contar
Prefeito de qualquer canto
A meu cangaço pagar!
Pra seu lugar invadir
Pra ser um ser popular...
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Em busca de se tornar político destacado para a população da cidade de Mossoró, o 
prefeito Rodolfo Fernandes busca um acordo com o herói mítico do sertão, Lampião, o Virgulino 
Ferreira, acordo esse que é descrito no cordel de Jose Augusto:

(...) Mandado pelo prefeito
Um bilhete que dizia:

“Caro, caro Virgulino,
É só por mal entendido
Tanta gente mata e morre
Deixando desprotegido
Esposa, pai, filho e mãe,
Quando pode ser resolvido

Saiba que eu darei o dobro
Da quantia que pedir,
Assim não atrapalhando
Pra onde você quer ir 
Ficando em paz Mossoró
Sem nada se destruir.

E não mude a estratégia
Entre chamando atenção,
Os poucos que aqui ficaram,
Ficaram sem guarnição
Pra olhar sua passagem
Sem ter feito confusão.

Diante do acordo proposto pelo prefeito, como visto no cordel, percebe-se, 
então, sua façanha para se tornar um “representante popular”. De fato, ele engana 
Lampião, pois desde o começo o prefeito se prepara para verdadeiramente enfrentá-lo, 
armando assim uma cilada para o líder cangaceiro e seu bando, como narra o cordel. 

No cordel: O ataque de Mossoró ao bando de Lampião do cordelista 
mossoroense Antônio Francisco, é possível perceber uma série de modificações no 
contexto da história, a começar pelo título, pois neste caso não é o bando de Lampião 
que faz o ataque e sim a cidade de Mossoró. A história se passa no inferno onde 
acontece um festival com intuito de premiar os que cantam melhor. Lampião apresenta 
seus dotes artísticos cantando mulher rendeira, obtém bom desempenho e ganha assim 
um passe para viajar para qualquer parte do inferno, mas prefere ir a Mossoró, de onde é 
novamente expulso. 

..........................................................
E foi Lula4 quem me disse,
Que tinha achado um caderno,
Que tinha a data marcada,
Muito antes do inverno

4 Aqui o poeta refere-se a um contador de “causos” que haveria lhe repassado essa história. 
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Sobre um evento que houve
Em um dos palcos do inferno.

Um evento musical
Chamado, Canta vem-vem
Que busca prestigiar 
Os valores que eles têm,
Dando prêmios e mais prêmios,
Pras almas que cantam bem.

Lampião foi o primeiro
Cantando “Mulher Rendeira”,
O segundo, Cão sem dedo, 
O inventor da soqueira,
Que ganhou cantando a música:
Bagaço de fim de feira.
............................................................

A Lampião eles deram
Um passe pra viajar,
Por todo canto do inferno,
Mas se quisesse arriscar,
Podia vir pro Nordeste,
Tomar cachaça e brincar.

Na disputa contra a cidade de Mossoró, Lampião não conseguiu vencer sua condição de 
oprimido:

Quando o dia ia morrendo,
Todo coberto de pó,
Passou lá no Jucuri,
E disse a Zé Mororó, 
Que estava muito enjoado,
Aborrecido e cansado,
De correr de Mossoró.

De acordo as fontes de folhetos e baladas Erick Hobsbawn (1976) afirma que Lampião pode 
ser considerado um herói bandido, o mesmo tipo que teria em Robin Hood um paradigma 
internacional. Segundo o historiador, o banditismo social emerge de realidades históricas que 
enfrentam problemas de pauperismo e crise econômica, mas também na literatura, como símbolo 
contra forças opressoras. De modo geral, o banditismo social corresponde aos dramas vividos por 
sociedades camponesas ou semirurais. Assim o autor descreve a sua compreensão sobre esses heróis 
bandidos:

“(...) são proscritos rurais, encarados como criminosos, pelo senhor e pelo 
Estado, mas que continuam a fazer parte da sociedade camponesa e são 
considerados por sua gente como heróis e como campeões, vingadores, 
paladinos da justiça, talvez até como líderes da libertação(...)” 
(HOBSBAWN, 1976, p.11)
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De fato, o contexto histórico em que surge o cangaço, e de forma eminente o cangaceiro 
Lampião, resultou das tensões econômicas e políticas que marcaram a ruptura entre o nordeste 
agrícola tradicional e a nova ordem capitalista (CHANDLER, 1980). Porém, as concepções de 
Hobsbawn (1976) sobre o bandido social não são apenas reflexos da realidade, não se baseiam 
exclusivamente em atos verídicos, mas principalmente nas concepções populares através de 
cantadores e contadores de histórias que deixam em seus poemas “causos” que servirão para as 
gerações futuras. Outrossim, podemos considerar esse herói como mito e realidade ao mesmo 
tempo.

Apesar de herói, Lampião não era um herói bom. Seus atos atrozes causavam terror pelos 
sertões. No entanto, há uma necessidade de que ele seja constantemente lembrado. Erick Hobsbawn
(1976) afirma que essa necessidade advém de certo ato de protesto, por meio do qual os fracos e 
pobres provam que podem ser terríveis e que recusam a dobrar a cerviz diante de uma realidade de 
opressão. 

É bem verdade que Lampião é lembrado por seus atos terríveis. Mas atualmente há uma 
tendência de serem esquecidos os horrores que acompanharam sua carreira enquanto bandido 
social. E não faltam as boas descrições sobre sua personalidade, de ser um homem de fé, devoto do 
Padre Cícero, um homem de palavra, que calculadamente sempre cumpriu o seu prometido. Porém, 
o dado que revela a força social que promove Lampião como rebelde, um bandido com consciência 
social, é bastante revelador no contexto da nossa pesquisa.

CONCLUSÃO

Virgulino Ferreira, esse herói bandido, o Lampião, que não tinha super poderes nem nada de 
divino. Porém, recriado nas páginas da literatura de cordel, a personagem torna-se o herói humano, 
o sertanejo oprimido que faz o que ninguém ousaria fazer para sobreviver à seca e aos mandos e 
desmandos dos políticos e dos coronéis. Portanto, revestido de virtudes e de vícios humanos, 
misturando atos de compaixão para com os oprimidos e de crueldade para com seus inimigos, 
Lampião serviu como condutor no rito de iniciação da própria cidade de Mossoró, que construiu a 
sua identidade coletiva a partir de sua resistência a seu bando.

Os grupos sociais utilizam os mitos, os poemas como signos através dos quais expressam 
atitudes coletivas em relação a áreas problemáticas da vida social. O hábito de contar histórias 
corresponde a uma vontade cultural de vencer a monotonia da vida. Por outro lado, expressa 
também a consciência social de um povo. Portanto, ao final do nosso estudo, concluímos que o 
poeta lembra o cangaceiro Lampião não apenas porque ele faz render uma boa história fictícia, mas 
porque pode servir como um símbolo eficaz para representar a insatisfação social, denunciar 
injustiças, desigualdades e arbitrariedades políticas.

A julgar pela estrofe final do poema de Antônio Francisco, o nome de Lampião prestou-se 
para tornar ouvida uma denúncia:

Hoje Lampião está
Bem distante do sertão
Lampião está distante
Mas a violência não
Vamos parar de brincar
Fazer força e acabar,
Quem acaba de expulsar 
O bando de Lampião.
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A nosso ver, a persistência de Lampião no imaginário substitui uma real deficiência das 
formas de rebelião e contestação por parte de determinados segmentos populares, insatisfeitos com 
a realidade política e social a que ainda estão submetidos. Conforme afirma Hobsbawn (1976), o 
mundo moderno matou o bandido social e no seu lugar colocou o criminoso, ou seja, a violência em 
outros moldes.

De modo geral, observa-se que existe uma desproporção entre o fato e as histórias que hoje 
se recriam, sobretudo pela insistência no massacre de Lampião pelos heróis mossoroenses.
Consideramos que é tamanha a necessidade de a cidade erigir seus heróis que, existindo apenas 
candidatos pouco adequados, são levados a se representar, forçadamente, na carona de um herói 
popular. Neste caso, os heróis vencedores são apenas campeões, mas não aqueles que promoveram 
a justiça e a equidade social.    
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PERCEPÇÕES DE EDUCADORES/AS RURAIS SOBRE SEXUALIDADE E RELAÇÕES 
DE GÊNERO

Maria Conceição Matias1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Fernanda Lucianne da Silva3;
Izabel Cristina de Souza Nunes.4

RESUMO: O projeto de pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as 
Educadores/as Serranos/as.” Foi criado em virtude das lacunas existentes na formação dos 
professores da educação rurais brasileiras, de forma mais especifica em destaque a dificuldade 
encontrada em se tratando de temáticas relacionadas á sexualidade infanto-juvenil e as relações de 
gênero da sexualidade. Desta forma este projeto tem como objetivo de realizar uma contribuição 
para um aprofundamento teórico e prático auxiliando os docentes, ao Identificar as concepções 
dos/as educadores/as sobre sexualidade, a divisão sexual do trabalho e as relações de gênero, a 
partir de suas narrativas. A perspectiva metodológica assumida foi pesquisa-ação-formação, cujas 
contribuições principais podem ser encontradas nas reflexões de António Nóvoa e Matthias Finger 
(1988), António Nóvoa (2000), Gaston Pineau (2001, 2006), Marie-Christine Josso (2004) e Vera 
Maria Antonieta Tordino Brandão (2008). Assumida também realizações de observação das 
narrativas dos educadores da educação básica.

PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as rurais; Formação. Sexualidade e relações de gênero.

INTRODUÇÃO

O Projeto “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as Educadores/as 
Serranos/as.” está articulado às pesquisas “DIÁLOGO ENTRE COTIDIANO FAMILIAR E 
ESCOLAR NAS SERRAS DO ALTO-OESTE POTIGUAR: EXPERIÊNCIAS FORMADORAS 
DE EDUCADORES/AS DO CAMPO SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE - III
ETAPA” (PIBIC/UERN) e “DIÁLOGOS SERRANOS: EXPERIÊNCIAS FORMADORAS DE 
EDUCADORES/AS RURAIS SOBRE SEXUALIDADE”, aprovadas pela plenária do 
Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia 
(CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e está vinculado ao 
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) do DE/CAMEAM/UERN. Além de que este procura 
atender as diretrizes da política de extensão da UERN.

Este projeto tem como foco a realização de uma ação formativa para educadores/as e 
discentes de licenciatura e pós-graduação de municípios serranos do Alto- Oeste Potiguar: Coronel 
João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Luís Gomes, Portalegre e São Miguel. O mesmo foi 
desenvolvido desde março de 2006, como Projeto de Extensão em torno de temáticas 
correspondentes com essa mesma denominação, tendo as etapas I, II e III que correspondem ao 
período de março de 2006 a março de 2012. E Devido à grande relevância do projeto há a ação de 
continuidade deste com etapa III e IV com direção para discussões referentes à relação de gênero, 
sexualidade, memória e literatura. E além de que a importantes realizações de oficinas, colóquio e 

1 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, discente voluntária do PIBIC/UERN e, desde agosto de 2012, bolsista do 
PIBID/Pedagogia/CAMEAM/UERN. E-mail: conceicaomataias22@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com; bereserras@gmail.com. (Orientadora).
3 Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, discente voluntária do PIBIC/UERN. E-mail: fernandalucianne@hotmail.com.
4 Discente do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, discente voluntária do PIBIC/UERN. E-mail: izabel@dsouza.onmicrosoft.com; 
anjo.dd@hotmail.com. 
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seminários com a participação direta dos educadores da educação básica, sujeitos principais da 
pesquisa, como também dos discentes da UERN, do CAMEAM e professores e coordenadores do 
trabalho.

Diante do que foi exposto sobre o Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: 
Trilhas da Formação dos/as Educadores/as Serranos/as.” Foi decidido transformar este numa ação 
permanente da UERN. Sendo assim fica claro que este projeto extensionista é de bastante 
relevância para todos, é como ponto de partida para as reflexões e formação de educadores que 
lidam com desafio escolar que envolve constrangimentos, preconceitos, tabus ao se tratar em 
relação de gênero e principalmente sobre sexualidade em sala de aula.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado da seguinte maneira, primeiramente realizamos pesquisa 
bibliográfica que compreende estudos teóricos individuais sobre sexualidade, relações de gênero e 
educação; leituras de obras/textos escolhidos pelos/as educadores/as participantes do turno 
matutino, colaboradores da pesquisa e a discussão de textos/obras, feitos nos encontros quinzenais 
da equipe de pesquisa. A mesma ocorreu durante agosto de 2011 a fevereiro de 2012.

Pseudônimos Narrativas Leituras de Obras 
Textos escolhidos

Oiti Danças (forró) O que é ser mulher?
O que é ser Homem?
Subsídios para uma 
discussão das relações de 
gênero FARIA E NOBRE 
(1997).

Ipê verde Religiosidade, timidez e 
dificuldades 
financeiras. 

Orientação Sexual na escola 
um projeto apaixonante. 
EGYPTO (2005).

Aroeira Vida no 
campo/brincadeiras.

Relações de Gênero e 
agricultura familiar NOBRE 
(2005).

Caroba Zona 
rural/Simplicidade, 
família com 
dificuldades 
financeiras, e estória.

Orientação Sexual na 
Escola: Um projeto 
apaixonante. EGYPTO 
(2003)

Quadro 1 – Síntese de narrativas e textos lidos pelos participantes da Extensão.
Fonte: Projeto “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”

Posteriormente fizemos pesquisa documental leitura e análise das fichas dos docentes/as 
rurais participantes do Projeto de Extensão “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do 
Alto- Oeste Potiguar: Experiências formadoras de educadores/as do município de Portalegre”. Onde 
escolhemos seus pseudônimos, a partir da realidade rural dos mesmos. Ocorreu durante o período 
de agosto de 2011 a abril de 2012.

No Quadro 2, encontramos aspectos gerais que caracterizam o perfil dos quartozes 
educadores/as dos Anos iniciais e finais do Ensino Fundamental observados nesse estudo. São três
homens e onze mulheres que estão na faixa etária entre vinte e nove e cinqüenta e sete anos. Eles 
três são solteiros, das mulheres oito são casadas e três são solteiras. Apenas uma delas e um deles 
ainda não têm filhos/as. Quanto ao local de moradia, seis moram na zona urbana e oito na zona 
rural. Já a renda mensal delas/as como educadores/as oscila entre um a quatro salários mínimos. 

Pseudônimos Idade
Estado 
civil Filhos/as       Renda

Local de 
Moradia Rural
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Urbano/

Florata 54 anos Casada 4 Não informou X
Hortelã 29 anos Solteira Não informou 2 salários X

Lilás 55 anos Casada Mais de 4 1 salario X

Lirio 38 anos Solteira Nenhum 2 Salarios X

Essência 52 anos Solteira 1 1 salario X
Jasmin 53 anos Casada 4 Não informou X
Camomila 47 anos Solteira 4 2 Salarios X

Marcela 43 anos Casada 1 1 Salario X

Rosa Amélia 48 anos Solteira 2 1 salario X
Alecrim 30 anos Casada 1 2 salarios X

Carmélia 36 anos Casada 4 2 salarios X

Flor do Maracujá 41 anos Solteira Nenhum Não informou X

Orquídia 39 anos Casada Não informou Não Informou X
Harmonia 42 anos Casada Nenhum 2 Salários X

Não Informou 49 anos Casada                      1
Mais de 1
Salário X

Não Informou 49 anos Solteira Nenhum 2 Salários X

Não Informou 45 anos Casada 1 5 Salários X

Não Informou 46 anos Casada 4 2 Salários X
Não Informou 45 anos Casada 2 1 Salário X

Não Informou 42 anos Solteira Nenhum Não Informou X
Não Informou 38 anos Casada 2 Menos de um X

Não Informou 38 anos Casado 4 4 Salários X

Erva Doce 41 anos Casada 2 2 salarios X
Quadro 2 – Dados Gerais de Docentes do Ensino Fundamental de Portalegre, Período: 2009/2012.
Fonte: Portalegre. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportes. Cadastro dos funcionários. 2008/2012

No Quadro 3, apresentamos as informações sobre os anos que os mesmos atuam, que oscila 
de oito meses a 39 anos. Há predominância na formação em Pedagogia. E todos lecionam na zona 
rural, apenas um leciona nas duas localidades (Zona Urbana/Rural).

No Quadro 4 constam as indicações dadas pelos docentes com relação aos tarefas dentro 
do cotidiano familiar, estas realizadas por mulheres, por homens e por fim aquelas realizadas por 
ambos. Observamos que as responsabilidades de cuidar da casa, dos filhos, do bem-estar familiar 
ainda estão muito limitadas, na fala delas, à figura feminina. Banho de Riacho menciona o ato de 
lecionar como atividade desenvolvida pela mulher, dessa maneira, através de seu posicionamento,
constatamos o quanto ainda é restrito – no imaginário das pessoas – o ensino ao gênero feminino.

Pseudônimos Formação
Experiência na 

Educação
Ano que 
Leciona

Localidade Escola 
Urbano Rural

Florata Ensino Médio completo 37 anos 3 ª ano X
Hortelã Pedagogia 8 meses não informou X
Lilás Ensino Médio completo 39 anos 5ª ano X
Lírio Letras 15 anos 5ª ao 9ª ano X
Essência Magistério 30 anos 2ª ano X
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Quadro 4 – Experiências Profissionais de Educadores/as de Portalegre, Período: 2008/2012.
Fonte: Portalegre. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportes.Cadastro dos funcionários 2008/2012

PSEUDONIMOS MULHERES HOMENS HOMENS E MULHERES
Banho de Riacho Lecionam Fazem a barba

Consultam doentes
Lavam roupas
Passam roupas
Cozinham
Arrumam a casa
Dirigem

Uva Fazem Comida
Lavam
Trabalham
Assistem TV
Estudam
Brincam

Trabalham
Dirigem
Assistem TV
Brincam
Reclamam

Assistem TV
Estudam
Sexo
Cuidam dos animais

Vitoria Régia Lavam roupas
Fazem comida
Bordam
Estudam

Estudam
Trabalham
Dirigem
Criam animais

Sexo
Estudam
Dirigem
Dividem despesas

Manga Espada Lavam e Passam
Cozinham
Varrem
Fazem a Feira
Pagam contas
Dirigem

Trabalham fora
Cozinha (às vezes)

Cozinham (às vezes)

Violetas Lavam louças
Limpam a casa
Lavam roupas
Fazem compras
Cozinham
Trabalham 

Vendem Leite
Dirigem
Cuidam do 
comercio

Trabalham
Dirigem
Fazem compras

Hortência Lavam roupas Passam roupa Plantam

Jasmin Magistério 33 anos 1 ª ano X
Camomila Pedagogia 26 anos Não informou X
Marcela Pedagogia 15 anos 5ª ano X
Rosa Amélia Pedagogia 15 anos 6 ª ao 9ª ano X

Alecrim
Nivel superior 
Imcompleto 4 anos 6ª ao 9ª X

Carmélia Pedagogia 10 anos X
Flor do 
Maracujá Pedagogia 15 anos 6ª ao 9ª X
Erva Doce Pedagogia 15 anos 6ª ao 9ª
Orquídia Pedagogia 24 anos Não Informou X
Harmônia Pedagogia Não Informou 4° e 5° ano X
Não Informou Pedagogia 10 anos X
Não Informou Pedagogia 29 anos Não Informou X
Não Informou Pedagogia 8 anos 6° ao 9° X
Não Informou Pedagogia 11 anos Gestão X

Não Informou
Nível Superior 
Incompleto 12 anos Não Informou X

Não Informou Pedagogia 14 anos 6° ao 9° ano X
Não Informou Ensino Médio Completo 8 anos 1° Ano X

Não Informou Matemática 12 anos
6° ao 9° ano e 
1ª à 3ª Série X X

Baunilha Pedagogia Não informou 1ª ano X
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Lavam louças
Passam a roupa
Cozinham
Limpam a casa

Plantam
Cortam lenha
Moem cana
Trituram a ração
dos animais
Reclamam

Cuidam dos animais
Dirigem
Concertam os eletrodomésticos

Hortelã Cozinham
Lavam roupa
Cuidam da casa
Estudam
Brincam
Dirigem
Assistem TV

Plantam
Tiram leite
Cuidam dos 
animais
Estudam
Brincam
Dirigem
Assistem TV

Cuidam da casa
Cuidam dos animais
Dirigem
Assistem TV
Dançam
Ajudam-se nas tarefas domesticas

Margarida Varrem
Passam roupa
Lavam roupa

Plantam
Jogam bola

Cozinham
Dirigem
Fazem musculação

Erva Doce Cozinham
Lavam e passam 
roupa
Trabalham na escola
Cuidam da casa
Plantam
Estudam

Trabalham na roça
Dirigem
Plantam
Colhem
Cuidam dos 
animais
Tiram leite de vaca

Fazem a feira

Abacate Cozinham
Lavam roupa
Limpam a casa
Dirigem
Plantam
Estudam
Cuidam dos animais

Cozinham
Lavam roupa
Limpam casa
Dirigem
Estudam
Cuidam dos 
animais

Fazem compras

Goiaba Cozinham
Estudam
Pilotam
Lavam roupa
Limpam a casa
Compram
Dona do lar

Plantam
Cuidam dos bichos
Trabalham de 
servente
Pilotam moto
Colocam água em 
casa
Lavam caixa

Cozinham
Auxilia nas tarefas domesticas

Cajado de São Jose Cozinham
Dão aula
Lavam roupas
Arrumam a casa
Passam roupas
Assistem TV
Fazem a feira

Cozinham
Pilotam motos
Arrumam a casa
Assistem TV
Fazem a feira

Arrumam a casa
Estudam
Passeiam 
Planejam aula
Assistem TV

Bromélia Cozinham
Lavam roupa
Limpam a casa
Cuidam dos filhos
Fazem compras
Dirigem
Decoram a casa
Organiza
Atende telefone
Pagam contas
Cuidam das plantas
Lavam o carro/moto
Limpeza em geral

Roçado
Plantam
Cuidam dos porcos
Cuidam do gado
Administram a casa
Compram comida
Pagam as contas
Dirigem
Lavam o 
carro/moto

Administram a casa
Cuidam dos filhos
Dirigem
Recebem visitas
Pagam contas
Lavam carro/moto
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Rosa Amélia Lavam roupas
Cozinham
Arrumam a casa
Organizam

Trabalham na roça
Cuidam das 
criações
Pilotam moto
Lavam cuecas
Lavam cisternas

Plantam
Cuidam dos filhos
Pagam contas
Administram
Fazem compras
Organizam

Silêncio Lavam roupas
Cozinham
Cuidam das crianças
Fazem compras
Arrumam a casa
Varrem terreiro
Cuidam do cachorro
Estudam

Alimentam os 
animais
Colhem frutas
Limpam o terreiro
Trabalham fora
Pagam contas
Colocam água
Plantam roçado
Lavam cuecas
Tratam peixe

Pagam contas
Trabalham fora
Cuidam dos filhos
Pilotam motos
Organizados

Alegria Lavam roupas
Limpam a casa
Lavam louça
Passam pano na casa

Plantam
Limpam as plantas
Cortam lenha
Cuidam dos 
animais
Lavam as caixas 
d’água e cisterna
Matam galinha

Cozinham
Cuidam da horta
Batem bolo
Cuidam das galinhas
Pagam contas de luz
Fazem compras

Lírio Cozinham
Lavam roupa
Arrumam a casa
Lavam pratos

Plantam
Cuidam dos porcos
Cuidam da 
manutenção da 
moto
Lavam a caixa 
d’água

Trabalham
Cuidam do filho
Pagam as contas
Fazem a feira
Andam de moto

Raiz de Cajueiro Lavam roupa
Passam roupa
Cozinham
Limpam a casa
Plantam hortaliças e 
flores
Varrem terreiro
Apanham lixo do 
terreiro
Tratam galinha

Limpam roçado
Botam água
Colocam comida 
pra os animais
Amolam facas
Matam galinha
Colhem safra de 
milho, feijão e fava
Cortam lenha
Limpam os quintais
Queimam o lixo
Lavam a cuecas 

Lavam os tanques
Pagam as contas
Andam de moto
Plantam
Aguam as plantas
Atendem telefonema
Trabalham na escola
Recebem hospedes
Estuda

Folha de cajueiro Dona dos lares
Lavam roupas
Cozinham
Limpam a casa
Lavam louças
Trabalham
Estudam
Pagam contas

Chefe de família
Pagam feira
Compram carnes
Tratam peixes
Lavam caixas 
d’água

Trabalham
Estudam
Fazem tarefas domestica
Dirigem

Orquídea Lavam louça
Fazem a comida
Cuidam da comida
Lavam roupa
Cuidam dos filhos

Trabalham na roça
Trabalham de 
pedreiro
Criam animais
Cuidam do 
comercio
Consertam 
eletrodoméstico

Fazem comzem a fazem comida
Lavam louça
Pilotam moto
Cuidam dos filhos

Jasmim Arrumam a casa Trabalham fora Cuidam dos bichos (galinha e 
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Cozinham
Lavam roupa
Passam roupa
Ensinam

Fazem a feira
Plantam milho e 
feijão
Dirigem
Tiram coco

pato)
Fazem comida de milho
Cuidam das crianças

Quadro 4 – Ações desenvolvidas segundo o sexo no cotidiano de educadores de Portalegre, 2010.
Fonte: Arquivos da Extensão “Diálogos Serranos”. 

Em seguida, realizamos pesquisa de campo: Visita as comunidades dos/as docentes, 
possibilitando um maior reconhecimento das realidades estudadas, participação nas ações do 
referido projeto de Extensão para sistematização de dados sobre sexualidade, e relações de gênero, 
envolvendo os conteúdos e atividades didáticos de docentes, a mesma foi desenvolvida no período 
de agosto de  (dois mil e onze) a junho de (dois mil e doze). Essas informações foram elaboração a 
partir de análise temática, através da elaboração de artigos para apresentação e publicação em 
eventos. No intuito de identificar as concepções de sexualidade dos/as educadores/as, sabemos que 
a sexualidade é sempre vista pela maioria dos educadores/as como um tema complexo e frustrante. 
Assim concordamos com Aquino (1997) com o mesmo afirma que:

De qualquer forma, identificamos como este ou aquele posicionamento é certo que a 
sexualidade humana figura como um dos temas mais inquietantes e, quase sempre mais 
recusados no universo prático do educador. Entretanto, cada vez mais a escola tem sido 
convocada a enfrentar as transformações das práticas sexuais contemporâneas 
principalmente na adolescência, uma vez que seus efeitos se fazem abordar no cotidiano 
escolar. (AQUINO, 1997, p. 7).

Portanto, há uma grande necessidade de se trabalhar sexualidade na escola. Por mais 
difícil que possa parecer, requer dos docentes interesses, diálogos e envolvimentos, para que os 
discentes possam compreender sua importância e desenvolver seu conhecimento crítico e 
consciente em relação aos aspectos afetivo e social.

Ressaltamos a realização do colóquio “Narrativos Relações de Gênero e Sexualidade”,
que contribui significativamente para ampliação e socialização do projeto em toda a Academia. 
Neste sentido, sentimos a necessidade de continuamos esse trabalho com a criação da IV etapa do 
referido projeto para que continuemos a auxiliar educadores/as durante a sua prática.

Sendo assim, objetivamos que com a implementação da IV etapa do projeto possamos 
contribuir ainda mais, com a melhoria do ensino, tanto no processo de aprendizagem dos discentes, 
quanto na prática docente, ou seja, na formação de cidadão críticos e conscientes na sociedade em 
que estes estão inseridos. Já que essa requer muito dos seus integrantes. Por fim, salientamos a 
gratificante participação de trabalho (docentes que atuam na educação básica e superior, discentes 
em formação, como também, outros integrantes da educação que estiveram presentes durante o 
andamento do projeto). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os objetivos propostos pelo projeto, os resultados foram 
significativamente alcançados. Isso se deu pelo incentivo de todos que compõem o corpo docente e 
discente da UERN, especialmente o DE, que sempre contribui e continua contribuindo para a 
realização de uma educação una.

Assim salientamos a principio, como os resultados de maneira geral, o envolvimento 
dos professores que atuam na educação básica/dos municípios de Portalegre, São Miguel, Luiz 
Gomes, Doutor Severino. Os engajamentos dos discentes do curso de Pedagogia nas atividades 
desenvolvidas no decorrer do Projeto.
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Em seguida, realizamos o planejamento de atividades, questão relacionados à discussão 
e articulação das práticas a serem desenvolvidas ao abordar relações de gênero e sexualidade; como 
também de dois relatórios/parcial/final/produção apresentação de trabalhos científicos/artigos, 
minicursos, oficinas e seminários). Em eventos como IV (Semana de estudos, teorias e práticas 
educativas), onde produzimos artigos científicos decorrentes da leitura e analise das narrativas dos 
educadores/as participantes e colaboradores da pesquisa, como também através dos temáticos 
discutidos no decorrer do Projeto. Como também o minicurso: E SE O PRINCIPE
(DES)ENCANTADO NÃO APARECER?!

E o I Seminário de Leituras Formadoras do NEEd (Núcleo de Estudos em Educação). 
Salientamos assim, a importância da contribuição de todos que constituem o NEEd. Assim sendo, 
acreditamos que o projeto contribuiu bastante para nós enquanto discentes de iniciação cientifica, 
como também para docentes e discentes integrantes do mesmo, no que se refere a ampliação de uma 
educação diversificada. Sendo que estamos inseridos em uma, sociedade multicultural e nós 
enquanto futuros e/ou atuais intelectuais da educação, temos a necessidade de estamos 
insaciavelmente buscando e “novo”, contribuindo para a construção de uma educação uma, e 
principalmente democrática. Além disso, faz-se necessário que sabemos “tipo” de aluno, queremos 
formar, refletindo e praticando meios construtores de cidadãos críticos-reflexivos.

Assim temos a consciência de que o trabalho com a discussão de temas “tão 
inquietantes”, como a sexualidade e as relações de gênero, nos possibilita uma “visão clara” de 
como deve ser trabalhado a orientação sexual em sala de aula. Entretanto, sabemos que não é tarefa 
fácil, mas devemos abrir espaço e estimular a reflexão e a elaboração, do conhecimento diante da 
vida, o conhecimento próprio e do outro, dos prazeres e angústias vivenciadas na sexualidade. 

CONCLUSÃO

O referido trabalho aqui apresentado teve significativa importância tanto em relação ao 
suporte teórico-prático dos docentes envolvidos no mesmo, quanto para os discentes de iniciação 
científica. Já que foram exemplificados os objetivos auxiliando e o entendendo das concepções de 
relações de gênero e sexualidade, isto é, como trabalhar essas temáticas em sala de aula, sem muito
“espanto”. Considerando as dificuldades do trabalho com esses temas, visando que é de real 
importância para a construção critica reflexiva do individuo.

Salientamos que este trabalho atendeu as expectativas, pois foi possível realizá-lo de 
maneira satisfatória, no qual depositamos nossas contribuições e interesse para alcançarmos os 
resultados esperados, levando em conta a valorização de práticas pedagógicas diversificadas, que 
venham a contribuir com a melhoria da qualidade da educação.

Neste entendimento agradecemos a valiosa contribuição de todos que compõem e 
principalmente aqueles que contribuíram para a realização do projeto. Primeiramente a 
Universidade por nos ter dado a oportunidade de mostramos nossas capacidades, ao Departamento 
de Educação por ter dado sempre quando necessário apoio, posteriormente ao CNPQ pela 
oportunidade de exercemos o papel de bolsista voluntario PIBIC, e em especial a toda a equipe do 
projeto. Sendo assim acreditamos que “DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS: TRILHAS DA 
FORMAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS SERRANOS/AS.” Possibilitou a visão de que é 
possível vencer nossos desafios e frustrações. Como também de reconhecimento da prática docente, 
já que exige mais preparação e dedicação ao decorrer do tempo. Vale ressaltar as dificuldades 
encontradas durante o projeto, mas que com esforço e determinação, conseguimos realizá-los com 
grande exatidão.

Desta forma, salientamos que este projeto teve um caminho a ser percorrido, e foi 
realizado de forma precisa, clara e com todos os pontos necessários para o sucesso concretizado 
nesta ação, assim devemos levar a diante envolvidos neste projeto. E que todos os conhecimentos, 
experiências, adquiridas sejam apenas um começo de muitas, que serão de suma importância tantos 
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para educadores da educação básica para sua prática em sala de aula atualmente, como também para 
os atuais discentes, que provavelmente serão futuros docentes.
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PERCORRENDO O CAMINHO DAS ÁGUAS: A TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DAS 
EDUCADORAS RURAIS

Jhonnys Ferreira do Nascimento1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Débora Maria do 
Nascimento.3

RESUMO: As discussões acerca da profissionalização docente permeiam as atuais pesquisas do 
campo educacional, buscando evidenciar os melhores mecanismos de fortalecimento da profissão 
professor(a). Inserindo-se nesta perspectiva, objetivou-se refletir sobre o desenvolvimento 
profissional dos(as) educadores(as) serranos(as) partícipes do curso de Pedagogia do 
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN. Para aperfeiçoar os objetivos, analisaram-se os memoriais 
de conclusão do curso; selecionando 10 (dez) memoriais do município de Doutor Severiano, 07
(sete) de São Miguel e 10 (dez) de Luiz Gomes. Como critérios de escolha dos memoriais, utilizou-
se: somente mulheres, e que possuíssem, ao longo de suas carreiras, alguma experiência na 
docência rural; destas, escolhemos as que tinham o maior e o menor número de anos no magistério. 
No decorrer da análise, refletiu-se sobre os motivos que levaram estas mulheres à docência, 
compreendendo o sentimento de pertença que as mesmas possuem com relação à profissão: o ser e 
o estar; e quais foram as maiores dificuldades encontradas no trajeto de formação. Referenciou-se, 
teoricamente, nos seguintes aportes: Bardin (2009), Bueno (2005), Brzezinski (2002), Josso (2007, 
2010), Nóvoa (1992a, 1992b, 2000, 2008), Passeggi (2006a, 2006b, 2006c) e Pineau (2005). A
pesquisa evidenciou que, para algumas professoras, a profissão docente é uma missão, e que para 
exercê-la é necessária certa vocação, visão essa que compromete a profissionalização do magistério. 
Outro resultado importante foi que, por serem mulheres e, também, por residirem no campo, essas 
encontraram muitas dificuldades, tais como: o longo trajeto de suas casas à escola; a falta de escolas 
nos sítios; a dupla jornada de trabalho – dona de casa, mãe, professora.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de educadores(as); Magistério; Memoriais; Profissão docente.

INTRODUÇÃO

As discussões acerca da profissionalização do ensino tem permeado com intensidade a 
literatura pedagógica no âmbito nacional, e internacional, evidenciando a necessidade de uma 
redefinição da docência: faz-se indispensável, cada vez mais, firmar o ensino como uma atividade 
profissional, e, para que isso se fortaleça, é preciso profissionalizar os(as) professores(as), 
(GAUTHIER, 1998; NÓVOA, 2008). Esse (a) debate/luta pelo fortalecimento da docência, como
atividade profissional, está intrinsicamente ligado(a), quase dialeticamente, na busca da identidade 
profissional do(a) professor(a), ou mesmo, na consolidação desta. 

Como reflete Nóvoa (2000, p. 16) “A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um 
espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”; Nessa perspectiva, reflete-se sobre 
o sentimento de pertença que os(as) professores(as) possuem com relação à docência: o ser e o estar 
na profissão e o trajeto de formação/profissionalização de um(a) educador(a), a partir dos seguintes 
questionamentos: Por que estes(as) docentes escolheram o ensino como atividade profissional para 

1 Graduando do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa Albuquerque Maia 
(CAMEAM), UERN, discente voluntário PIBIC/UERN e, desde agosto de 2012, bolsista do PIBID/Pedagogia/CAMEAM/UERN. E-
mail: lord.jhonnys@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com; bereserras@gmail.com. (Orientadora).
3 Doutora em Educação e docente do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa 
de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: pedeboramar@yahoo.com.br.
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as suas vidas? Como estes(as) concebem seu ofício? Qual a imagem que possuem sobre a docência? 
Será que os(as) docentes partícipes deste estudo compreendem o seu ofício como uma profissão?

Concebe-se aqui a entrada e escolha da docência como fatores de grande relevância para 
a posterior profissionalização dos(as) educadores(as). Desse modo, os objetivos deste plano de 
trabalho: “A trajetória da formação dos(as) educadores(as) rurais”, vinculado ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), através da Pesquisa: “Diálogo entre 
cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste potiguar: experiências formadoras de 
educadores(as) do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, o que possibilitou
aprofundamento nas temáticas da formação de professores(as) do/no campo (CALDART, 2004) e
da feminização do magistério (BUENO, 2005; NÓVOA, 2008). 

MATERIAL E MÉTODOS

Nas Ciências da Educação, as abordagens (auto)biográficas são utilizadas como um 
importante trabalho transformador de si, salutar à educação continuada de adultos (JOSSO, 2007, 
2010). É neste sentido que Pineau (2005, p. 104) propõe o “paradigma antropoformador de 
pesquisa-ação-formação transdisciplinar” para a educação permanente. Articulando-se a estas 
abordagens, analisamos os memoriais do Programa Especial de Formação Profissional para a 
Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa Albuquerque Maia 
(CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Como critérios de seleção dos memoriais, visto que o universo da pesquisa – 04 (quatro) 
municípios – apresentava uma grande quantidade de materiais, utilizamos, em primeiro lugar, o 
recorte de gênero, só mulheres; destas escolhemos as que possuíam alguma experiência docente em 
escolas rurais; e, por último, o tempo de serviço na educação, tanto o maior tempo de exercício 
profissional – acima de 15 (quinze) anos, e o menor tempo de serviço – até 04 (quatro) anos de 
docência. Assim, foram selecionados 10 (dez) memoriais de Doutor Severiano, 10 (dez) de Luiz 
Gomes e 07 (sete) de São Miguel, pois, neste último município, somente esta quantidade de pessoas
concluíram o PROFORMAÇÃO. 

Para a sistematização das informações utilizamos a análise de conteúdo, embasados nos 
pressupostos de Bardin (2009), que concebe esta como “[...] um conjunto de técnicas de análises 
das comunicações”. 

Durante a pesquisa, realizamos estudos nas obras de: Arroyo (2007); Brzezinski (2002);
Bueno (2005); Josso (2007, 2010); Pineau (2005); Passeggi (2006a, 2006b, 2006c); Nóvoa (1992a,
1992b, 2000, 2008), entre outros(as).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O título deste trabalho pode levar o(a) curioso(a) leitor(a) a questionar o sentido do 
mesmo, pois, por causa de uma tradição científica e acadêmica positivista, somos levados a 
construir títulos fechados, objetivos — cartesianos — para os nossos textos. De certa forma, esse 
fato causa estranheza, visto que, o modelo racionalista de inteligibilidade do real, característico da 
ciência moderna, surgido nos séculos XVI e XVII, apresenta sinais de crise já no início do século 
XX (SANTOS, 2004). Nesta perspectiva, iniciamos o título com o “Percorrendo o caminho das 
águas...”, metáfora que visa estimular o(a) leitor(a) a compreender quão difícil foi a trajetória de 
formação dos(as) educadores(as) partícipes deste estudo, visto que o caminho das águas é repleto de 
obstáculos.

Buscando compreender a trajetória de formação dos(as) educadores(as) dos municípios
de Doutor Severiano, Luiz Gomes e São Miguel, localizados no Alto-Oeste Potiguar, analisando
aspectos que interferiram na construção profissional destas professoras, empreendemos uma análise 
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dos memoriais dos(as) docentes que concluíram o PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, sendo 
este documento, pré-requisito para a certificação do curso de Pedagogia.

Segundo o Projeto Político Pedagógico do Curso, os memoriais devem conter “[...] os 
aspectos mais significativos da sua profissão antes e durante a graduação” (UERN, 2003, p. 39). 
Nesse sentido, a análise destes, possibilitou um resgate dos momentos-charneiras (JOSSO, 2010) da 
vida dessas educadoras, que foram salutares à sua profissionalização.

A curiosidade epistemológica que nos levou a esta pesquisa, foi sendo construída ao 
longo da graduação, nas discussões sobre o processo de profissionalização da docência e as crises 
inerentes a esta profissão, como aponta Nóvoa (1992a, 1992b, 2008),

[...] não se vislumbram perspectivas de superação a curto prazo. As consequências da 
situação de mal-estar que atinge o professorado estão à vista de todos: desmotivação
pessoal e elevados índices de absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida
numa atitude de desinvestimento e de indisposição constante [...] e ausência de uma 
reflexão crítica sobre a açção profissional (NÓVOA, 2008, p. 22).

Para além destes fatos internos que fragilizam a identidade profissional dos(as) 
professores(as), outro agravante, interligado a estes é a desconfiança que a sociedade alimenta, cada 
dia mais, ao trabalho dos(as) professores(as), responsabilizando-os(as) pelas situações de fracasso 
do sistema escolar (ESTEVES, 1999).

A massificação do ensino, ocorrida aqui no Brasil, nas décadas 1980 e 1990, 
impulsionada pela redemocratização do país, demandou um aumento do pessoal docente, fator este 
que contribuiu para o que Nóvoa (2008, p. 21) denomina de “movimentos de desprofissionalização 
do professorado”.

Realizamos a análise dos memoriais, tendo em vista o processo histórico de 
profissionalização do professorado, debatido por Nóvoa (2008, p. 14), acreditando que “pode servir 
de base à compreensão dos problemas atuais da profissão docente”. Neste sentido, a partir deste 
momento, traremos, paralelamente, a discussão teórica e os dados da pesquisa.

Empreendendo uma análise histórica da profissionalização docente, Nóvoa (2008),
observa que a segunda metade do século XVIII é um período fulcro na história da mesma, pois, os 
sistemas de ensino que até então eram controlados pela Igreja, passam ao controle do Estado. Esse 
processo de “[...] estatização do ensino, consiste, sobretudo, na substituição de um corpo de 
professores religiosos (ou sob o controlo da Igreja) por um corpo de professores laicos (ou sob o 
controlo do Estado)”. (NÓVOA, 2008, p. 15).

Sob a influência da Igreja, a imagem do professor é assimilada “ao apostolado e ao 
sacerdócio” (NÓVOA, 1992b, p. 16), vista como missão, e para desempenhá-la é preciso vocação.

“[...] tentando seguir os pressupostos para execução de minha missão enquanto 
sujeito presente no contexto educacional (PESSOA, 2002, p. 16);
“[...] como eu não tinha vocação para ser professora, apesar da insistência da minha 
mãe” (MORAIS, 2002, p. 06);
“[...] A vocação ainda não tinha florado no meu íntimo” (SILVA, 2002, p. 07);
“[...] pois sou consciente do compromisso com a missão de educar” (SILVA, 2006, 
p. 23).

Percebe-se, nos trechos retirados dos memoriais, que para estas mulheres a profissão 
docente é uma missão e que para executá-la é necessária certa vocação. Essa percepção da profissão 
é negativa para o processo de profissionalização do professorado, pois a liga a formação, a 
abnegação, o sacrifício, a entrega total, característico do sacerdócio. É preciso compreender que, 
historicamente, a “missão de educar é substituída pela prática de um ofício, e a vocação cede lugar a 
profissão” (NÓVOA, 2008, p. 16), ou seja, o(a) professor(a) deve se colocar como profissional
lutando pela valorização de sua categoria.
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A professora Silva (2003, p. 14), reflete que escolheu o magistério porque “era um 
sonho de criança, uma admiração que carregava comigo”. Neste mesmo sentido, Jácome (2002, p.
07) observa que “sempre foi o meu sonho”. Corroborando com o pensamento de Bueno (2005, p.
88), acreditamos que “o sonho de ser professora é, neste sentido, apenas uma variante da escolha 
por vocação”, principalmente se pensarmos que, historicamente, a docência nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental sempre foi tida como papel da mulher, reforçando a desprofissionalização do 
ensino, ao ligar a profissão de professora à maternidade, e também o sexismo existente nas 
profissões destinadas às mulheres (BUENO, 2005).

Ainda na categoria “escolha pelo magistério”, temos,

“[...] optei pelo magistério, pois desde criança acompanhava de perto o dia-a-dia de uma 
educadora, em horas a fio que minha irmã passava organizando as atividades de seus 
alunos” (FERNANDES, 2002, p. 13); 
“[...] minha mãe era professora, e desde cedo eu tinha contato com os livros” (LACERDA, 
2003, p. 09);
“[...] a irmã mais nova conseguiu concluir o magistério” (OLIVEIRA, 2006, p. 11).

Neste sentido, compreendemos que “as escolhas são também muito influenciadas pelas 
imposições do meio familiar” (BUENO, 2005, p. 89), principalmente se analisarmos que a docência 
nos anos iniciais sempre esteve ligada à maternidade, ao cuidar, sendo assimilada, então, a mulher, 
e, por causa dessa visão, “muitas mães e parentes próximos alimentam e estimulam o ingresso no 
curso, por causa dos dotes que elas exibem ‘para cuidar de crianças’, desde quando eram muito 
pequenas” (BUENO, 2005, p. 91, grifos da autora).

Discorrendo acerca da importância da transmissão intergeracional, Passeggi (2006c, p.
04), nos faz refletir que, “A instituição familiar gera, senão um ambiente de reprodução 
profissional, mas, pelo menos, um clima de sensibilização vocacional, levando, a uma apropriação 
do desejo do outro, seja por dependência, seja por respeito, e não a uma resistência no processo de 
tomada de decisão.”

Assim, o processo de feminização do magistério (NÓVOA, 2008), iniciado na metade do século 
XIX, é mais um dos fatores que influenciou negativamente a imagem da docência, pois, como a mulher não 
era valorizada socialmente, seu trabalho era tido como uma simples ocupação, sendo desvalorizado também, 
perpassa até a atualidade, no lócus investigado, seja pela lógica de destinação profissional (BUENO, 2005) 
associada à mulher, ou pela transmissão intergeracional (PASSEGGI, 2006c).

Na análise dos memoriais constatamos as dificuldades acadêmicas enfrentadas pelas 
educadoras, desde a influência, visto que, 20 (vinte), das 27(vinte e sete) professoras, possuíam como única 
fonte de renda a agricultura, esse fator, provavelmente, acarretou a escolha pelo magistério de 13 (treze) 
destas mulheres, ao enfatizarem que a docência era a única forma de entrar no mercado de trabalho, podendo
assim, melhorar suas condições de vida, ou seja: a docência foi uma necessidade.

Por residirem na Zona Rural, estas educadoras enfrentaram muitas dificuldades, além da 
econômica, ao longo de suas trajetórias de formação.

“Ia todos os dias a pé num percurso de 6 km, a viagem me maltratava, chegava em casa 
tarde e muito cansada. [...] foi difícil adaptar-me e ainda ter que conviver com o preconceito 
por parte dos colegas da escola e até mesmo da professora, por eu vim da Zona Rural”
(SILVA, 2003, p.10);
“[...] como não residia ainda na cidade, fazia um percurso de 12 km numa estrada de barro, 
sofrido trajeto” (FREITAS, 2002, p.11);
“[...] a maioria dos alunos eu não conhecia e via criança (sic) um isolamento da nossa parte 
e principalmente por alguns alunos que moravam na cidade, pois diziam que nós por 
sermos do sítio éramos menos inteligente do que eles” (PEREIRA, 2002, p. 09).

Dos memoriais analisados, 12 (doze) continham, em algum trecho, falas que 
demonstraram dificuldades oriundas da vida no campo. Para além do árduo trajeto casa-escola, já 
causador de tantas angústias, estas professoras tinham que enfrentar o preconceito existente nas 
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escolas onde estudaram, por parte de colegas, e até mesmo de professores(as), por causa de suas 
origens rurais. Ao longo da história, os habitantes do campo sempre foram vistos como inferiores 
aos da cidade. Esta forma de preconceito se origina, também, da visão estereotipada da sociedade, 
que vê o campo “como uma extensão, um quintal da cidade” (ARROYO, 2007, p. 159).

Outra dificuldade encontrada pelas professoras, no seu percurso formativo, seja na 
educação básica ou superior, foi a dupla, e às vezes tripla, jornada de trabalho.

”[...] minha mãe teve problemas de saúde e, como sou a filha mais velha das mulheres, foi 
necessário me ausentar da sala de aula pra cuidar de meus irmãos mais novos” (SOUZA, 
2003, p. 11);
“[...] casei-me e apenas com um ano de casada tive a minha primeira filha. No ano seguinte 
um outro filho nasce e as coisas ficaram cada vez mais difíceis, e assim não pude retornar a 
escola” (MAIA, 2006, p. 12);
“No inicio enfrentei dificuldades, pois trabalho na zona rural e aos sábados e feriados me
deslocava para a cidade, deixando o esposo, filhos e os compromissos domésticos” 
(QUEIROZ, 2003, p. 19).

Compreendemos, ao analisarmos os excertos acima, que mesmo na infância, logo no 
início de suas vidas estudantis, essas mulheres enfrentavam uma dupla jornada: estudavam, e ainda 
desempenhavam tarefas domésticas, como cuidar dos irmãos mais novos. Essa situação perpassa a 
adolescência, arrastando-se até a vida adulta, na qual essas professoras precisavam trabalhar fora, 
em casa (serviços domésticos), cuidar dos filhos, e, como no caso da docente Queiroz, estudar. “É 
comum, em casais que trabalham fora de casa, que a mulher faça o trabalho doméstico (tendo uma 
dupla jornada de trabalho), enquanto o homem descansa” (SÃO PAULO, 2003, p. 15). Trazemos 
essa citação, pois, 09 (nove) docentes relatam algumas disparidades entre gêneros, sendo todas
casadas, nenhuma comentou que seus maridos as ajudaram nos serviços de casa. 

Um aspecto chave no processo histórico de profissionalização da docência foi a criação 
de uma licença para ensinar, impondo assim, “mecanismos progressivamente mais rigorosos de 
selecção e de recrutamento do professorado” (NOVOA, 1992b, p. 16, grifos do autor). Esse 
documento “[...] funciona, também, como uma espécie de ‘aval’ do Estado aos grupos docentes, que 
adquirem por esta via uma legitimação oficial da sua atividade.” (NOVOA, 2008, p. 17, grifos do 
autor).

“[...] aumentei meu círculo de amizades e por intermédio de pessoas influentes no 
município, recebi uma proposta de emprego” (PESSOA, 2002, p. 26);
“Por intermédio do meu esposo exerci um cargo político na época e por meio de sua 
influência consegui um contrato de professora” (SILVA, 2005, p. 11);
“[...] eu fui indicada para ser professora” (MAIA, 2006, p. 15);
“[...] trabalhei com o primeiro grau menor equivalente do 1º ao 5º ano a convite do prefeito 
da época” (SILVA, 2006, p. 17).

11 (Onze), das 27 (vinte e sete) professoras pesquisadas, afirmaram que suas primeiras 
experiências na docência foram “legitimadas” por indicações políticas, através de prefeitos e 
amigos. Compreendemos, neste sentido, que estes “mecanismos” de entrada no magistério 
corrobora para o processo de desprofissionalização do professorado, na medida em que “favorecem
a entrada de indivíduos que jamais pensaram ser professores e que não se realizam nesta profissão” 
(ESTEVE, 1991, apud, NOVOA, 2008, p. 24). Esse fator, infelizmente, perpassa até a atualidade, 
pois, ainda vemos em nossa região, indicações políticas para a docência.

Um último aspecto a ser discorrido neste trabalho, é a importância da criação das
instituições de formação de professores, para o processo de profissionalização da docência, tendo 
em vista que estes são “[...] também um lugar de reflexão sobre as práticas, o que permite 
vislumbrar uma perspectiva dos professores como profissionais produtores de saber e de saber –
fazer” (NOVOA, 1992b, p. 16).
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Nesta perspectiva, o Curso de Pedagogia do DE/CAMEAM/UERN, teve, desde o ano 
da sua criação, 1966, grande importância na formação dos(as) professores(as) do Alto-Oeste 
Potiguar; assim como para a profissionalização das professoras partícipes deste estudo. Segundo o
Projeto Político Pedagógico “[...] a demanda pelo Curso de Pedagogia já justificava sua oferta, na 
medida em que se registrava uma grande necessidade de profissionais de nível superior para atuar 
na educação” (UERN, 2012, p. 16). Assim, reconhecemos a importância deste curso para 
construção da profissão docente.

CONCLUSÃO

As imagens sobre a docência das educadoras enfocadas aqui, vêem a profissão como 
missão e vocação, o que compromete a profissionalização do professorado (NÓVOA, 2008).
Evidenciamos, também, que por serem mulheres, a lógica de destinação profissional (BUENO, 
2005) exerceu forte influência na escolha pela profissão docente; assim como a transmissão 
intergeracional (PASSEGGI, 2006) influenciou aquelas professoras que possuíam parentes atuantes 
no magistério.

Acarretando dificuldades pelo fato de residirem na Zona Rural, tais como: econômicas,
de percurso casa - escola, o preconceito por parte de colegas e mesmo de professores... Obstáculos 
que as docentes analisadas tiveram que superar, visando o alcance de seus objetivos. Outra 
dificuldade relatada foi a dupla jornada de trabalho que estas mulheres tiveram que enfrentar ao 
longo dos seus processos de formação.

A forma de entrada no magistério aconteceu, em vários casos, por indicação de 
autoridades políticas ou de amigos, o que corrobora para o processo de desprofissionalização da 
docência. Observamos, ainda, a importância do Curso de Pedagogia para a formação de 
professores(as) no Alto-Oeste Potiguar.
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POESIAS DE ANTÔNIO FRANCISCO NA SALA DE AULA: HISTÓRIA, GEOGRAFIA 
E TRANSVERSALIDADE

Amanda Keliane Soares Oliveira1

Alessandro Teixeira Nóbrega2

RESUMO:
A Pesquisa foi um desdobramento da tese de doutorado do orientador e sua filiação ao 

Grupo de Estudos da Complexidade (GECOM/UERN) na linha de pesquisa Ciência, Arte e 
Literatura. O objetivo da Pesquisa foi estabelecer as poesias de Antônio Francisco que poderiam 
servir aos conteúdos de História e Geografia no Ensino Fundamental I nas escolas públicas de 
Mossoró/RN, além dos temas transversais meio ambiente, pluralidade cultural e ética. A 
metodologia utilizada foi o estudo bibliográfico e a análise de documentos. A coleta de dados 
deu-se através da comparação dos planos de aulas dos professores com as poesias de Antônio 
Francisco. Percebeu-se que poder-se-ia utilizar a poesia A Lenda da Ilha Amarela, por exemplo, 
para trabalhar o conteúdo de História Descobrimento do Brasil; “o lugar onde fica nossa 
moradia”, conteúdo de Geografia, pode ser trabalhado com a poesia Um bairro chamado Lagoa 
do Mato; no tema transversal do meio ambiente, mais relacionado com Geografia, a poesia O Rio 
Mossoró e as lágrimas que eu derramei é bastante conveniente; em ética, Os animais tem razão
abre enormes perspectivas de reflexão. Enfim, percebeu-se que as poesias de Antônio Francisco 
podem servir de auxiliar aos conteúdos de História e Geografia do Ensino Fundamental I das 
escolas públicas de Mossoró/RN como também dos temas transversais para auxiliar o trabalho de 
ensino-aprendizagem dos professores do Ensino Fundamental I nas escolas públicas de 
Mossoró/RN.

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Ensino Fundamental I; História; Geografia; Transversalidade.

INTRODUÇÃO
A Pesquisa iniciou com o intuito de estabelecer quais as poesias de Antônio Francisco 

poderiam servir aos conteúdos de História e Geografia no Ensino Fundamental I nas escolas 
públicas de Mossoró/RN, além dos temas transversais (meio ambiente, pluralidade cultural e 
ética) – excetuando orientação sexual.

O objetivo era elaborar uma produção bibliográfica com a experiência de modo que 
servisse aos professores do Ensino Fundamental I das escolas públicas de Mossoró/RN como 
uma referência a mais de estudo e auxilio do trabalho com poesia nas salas de aulas.

O trabalho foi um desdobramento da tese de doutorado do orientador e sua filiação ao 
Grupo de Estudos da Complexidade (GECOM/UERN) na linha de pesquisa Ciência, Arte e 
Literatura.

MATERIAL E MÉTODOS
O primeiro passo da Pesquisa foi a fundamentação teórica. Houve a leitura do Projeto 

de Pesquisa Pibic, depois a leitura da tese de doutorado do Orientador e estudo de livros como 
Marcondes Filho (2005), Morin (2008 e 1986) e Bachelard (2000) dentre outros.

Ao lado desse momento, foi investigado nas escolas Ving-tun Rosado e Freitas Nobre
os Planos de Aulas dos professores de cada série do Ensino fundamental I, nas matérias de 
História e Geografia. Os temas transversais eram percebidos através da leitura das próprias 
poesias de Antônio Francisco. Portanto, não estavam definidos nos Planos de Aulas dos 

1 Estudante de Pedagogia do Campus Central da UERN e voluntária PIBIC.
2 Professor Doutor orientador.
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professores. Em cada conteúdo de História e Geografia, foi listado o que era comum nos planos 
de aulas dos professores para depois relacionar com as poesias de Antônio Francisco.

Em cada escola foram 04 (quatro) professores de 04 (quatro) salas de aulas, do 2º 
(segundo) ao 5º (quinto) ano do Ensino Fundamental I, cada uma. Isso totalizava 08 planos de 
aulas. Porém, foi considerado para resultado da Pesquisa, apenas os conteúdos que continham 
em todos os planos de aulas. Os professores não passaram por nenhum critério de seleção porque 
foi pesquisado a totalidade dos docentes do Ensino Fundamental de ambas as escolas.

A metodologia da pesquisa seguiu as contribuições de Peres (1989) que indica nos 
trabalhos de comparação de conteúdos, a seleção de documentos que se relacionam com o 
problema, conceituação e enquadramento do tema no âmbito geral do assunto. Tal procedimento, 
continua o autor, exige um bom planejamento de trabalho e pela adoção de critérios rigorosos 
para garantir a cientificidade.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Na investigação foi possível perceber vários conteúdos do Ensino Fundamental I nas 

escolas públicas de Mossoró/RN que podem ser relacionados com as poesias de Antônio 
Francisco.

No 2º (segundo) ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental I, no que antes era 
denominado de 1ª (primeira) série, por exemplo, foi observado vários conteúdos da matéria de 
História que poderiam ser relacionados com as poesias de Antônio Francisco, como segue o 
quadro abaixo.

CONTEÚDOS POESIAS
As brincadeiras tem história. “De calça curta e chinela”
Descobrimento do Brasil “A Lenda da Ilha Amarela”
O dia-a-dia de criança no passado “Um bairro chamado Lagoa do Mato”
O cotidiano indígena “Uma carta de Pero Vaz de Caminha”

O quadro não pretende exaurir todos os conteúdos e as possíveis poesias que 
poderiam ser trabalhadas nos conteúdos relacionados nem tão pouco as possibilidades de 
utilização da poesia de Antônio Francisco em todos os conteúdos desse ano, mas apenas fornecer 
uma demonstração das alternativas permitidas.

No terceiro ano, antiga 2ª (segunda) série, última etapa do primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental I, é muito forte os conteúdos sobre o bairro e meios de transportes. Refere-se a 
“você e as outras pessoas”, “como as cidades estão organizadas”, “os municípios”, “serviços 
públicos no bairro”, “o bairro e sua história”, “o lazer no bairro” e “o lugar onde fica nossa 
moradia”, enfim, vários conteúdos que podem ser trabalhados com a poesia de Antônio 
Francisco “Um bairro chamado Lagoa do Mato” e “De calça curta e chinela” – seu discurso de 
posse na cadeira referente a Patativa do Assaré na Academia Brasileira de Literatura de Cordel 
(ABLC).

Já no quarto ano, antiga 3ª (terceira) série, início do segundo ciclo do Ensino 
Fundamental I, percebe-se que há um aprofundamento no conteúdo de História sobre o período 
colonial do Brasil. Repete-se os conteúdos do segundo ano, mas de forma aprofundada. Então, 
volta-se a poesia “A Lenda da Ilha Amarela” para explorar os conteúdos como a chegada dos 
portugueses, a carta de Pero Vaz de Caminha – inclusive, aqui há uma poesia de Antônio 
Francisco de mesmo nome –, os índios contam sua história, a vida no Brasil, primeiros tempos e 
comércio do pau-brasil.

Ainda no quarto ano, a novidade é a história de sua cidade. Nos conteúdos “A história 
de Mossoró”, “Os bairros de Mossoró”, datas comemorativas de Mossoró e Lampião abre-se 
possibilidades de explorar novas poesias, como “O ataque de Mossoró ao bando de Lampião” e 
“O Rio Mossoró e as lágrimas que eu derramei”.
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Nesta última poesia citada, “O Rio Mossoró e as lágrimas que eu derramei”, por 
exemplo, pode-se explorar conteúdos de Geografia e meio ambiente também. É preciso lembrar 
que, mesmo constando como disciplinas diferentes e autônomas, ainda nas escolas ensinam 
História e Geografia de maneira indistintas.

Vejamos a poesia:
[...] Subi em cima da ponte,
Bati no meu coração
E perguntei a cidade:
Por que tanta ingratidão?
Por que matar quem matou
Tanta a nossa precisão?
[...] Esta cidade nasceu
E cresceu por causa dele,
E agora depois de grande,
Em vez de olhar pra ele,
Bota a boca dos esgotos
Pra ficar cuspindo nele.

[...] Esse rio no passado
Tinha uma força incomum,
Mas o progresso dos homens
Que vive sempre em jejum
Partiu ele em três pedaços
Pra comer de um em um. [...]

Para Antônio Francisco nesta poesia, como se pode perceber, o progresso é algo 
devorador, que consome as forças e tira pedaços. A natureza é abocanhada pela força do 
progresso que parece devorar tudo à sua frente com selvageria, como um ser faminto, durante 
muito tempo em jejum. Na verdade, para o poeta, o progresso vive sempre em jejum. Então aqui 
pode-se explorar o tema transversal do meio ambiente.

A degradação da ecologia vem junto também com a destruição dos espaços 
tradicionais, continua a poesia. A paisagem se modifica, o progresso modifica a geografia do 
lugar. Também os costumes e hábitos, valores anteriores são esquecidos ou substituídos por 
outros mais apropriados com o modo de vida que se estabelece. É o modo de vida metropolitano,
para usar um conceito utilizado por Simmel (1979). A autores, como Jean Lojkine (1995, p.19,),
que afirma a crise da sociedade atual ser inerente à relação da tecnologia com a geografia.

O conteúdo sobre ecologia pode ser utilizado tanto pelo tema transversal meio 
ambiente quanto pela disciplina de Geografia.

Ainda no 4º (quarto) ano. Como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 
História sugere centrar o estudo no presente, na retomada do conteúdo sobre os índios, os 
professores do Ensino Fundamental I podem utilizar a poesia “As seis moedas de ouro” para 
incentivar a discussão sobre a situação e/ou vida dos índio hoje no Brasil.

No quinto ano, antiga 4ª (quarta) série, o conteúdo singular dessa série que pode ser 
usado poesias diferentes das que já citamos, só para citar dois exemplos, está no conteúdo 
organizações sociais (como partidos políticos) onde se pode utilizar a poesia “Uma carrada de 
gente” e no conteúdo que trata da zona urbana onde tem incluído as favelas, pode-se utilizar a 
poesia “A casa que a fome mora”.

Em “Uma carrada de gente”, por exemplo, demonstra-se a alternância de pessoas na 
condução de um caminhão. O caminhão leva outras pessoas, com objetivo de chegar a cidade 
chamada felicidade. O caminhão é chamado de democracia e os pilotos que vão se alternando em 
sua direção fazem sempre um discurso anterior a sua entrada (“posse do cargo” de motorista) na 
cabine. Desse modo, essa poesia facilmente pode ser utilizada no conteúdo de Organizações 
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sociais (partidos políticos) demonstrando a alternância no comando político da cidade, a 
variedade de partidos, suas promessas e o processo de escolha pelo voto tipo da democracia 
atual.

“A casa que a fome mora” pode ser auxiliar do tema sobre favelas, ou que seria mais 
conveniente, sobre as comunidades carentes.

Eu de tanto ouvir falar
Dos danos que a fome faz,
Um dia eu sai atrás
Da casa que ela mora.
Passei mais de uma hora
Rodando numa favela,
Por gueto, beco e viela,
Mas voltei desanimado,
Aborrecido e cansado
Sem ter visto o rosto dela.

Vi a cara da miséria 
Zombando da humildade, 
Vi a mão da caridade
Num gesto de um mendigo
Que dividia o abrigo,
A cama e o travesseiro,
Com um velho companheiro
Que estava desempregado
Vi da fome o resultado,
Mas dela nem o roteiro.

(...)

Vi num barraco de lona
Um fio de esperança,
Nos olhos de uma criança,
De um pai abandonado,
Primo carnal do pecado,
Irmão dos raios da lua,
Com as costas semi-nuas
Tatuadas de caliça,
Pedindo um pão de justiça
Do outro lado da rua.

Vi a gula pendurada
No peito da precisão,
Vi a preguiça no chão
Sem ter força de vontade,
Vi o caldo da verdade
Fervendo numa panela,
O jejum numa janela
Dizendo: aqui ninguém come!
Ouvi os gritos da fome,
Mas não vi resto dela. (...)

Anais do VIII SIC 630

ISBN 978-85-7621-051-1



5

A poesia além de retratar a situação econômica difícil dos moradores das 
comunidades carentes, ela trata também da ética. Nas favelas da poesia de Antônio Francisco ele 
não encontrou a fome porque as pessoas viviam em solidariedade, repartindo o pouco que não 
era suficiente para si mesmo.

A poesia “A casa que a fome mora” pode auxiliar ao trabalho do professor do Ensino 
Fundamental I tanto pela descrição dos problemas vivenciados pelos moradores das 
comunidades carentes dos serviços públicos como na discussão sobre a ética entre os seres 
humanos. Evidentemente, que no Ensino Fundamental não se discute a ética de uma maneira 
abstrata, filosófica, mas, como demonstrada nesta poesia, discute-se a ética chamando a atenção 
da criança para a necessidade da solidariedade humana. A necessidade de ser sensível a dor dos 
outros seres humanos, nunca ser indiferente. E assim, ajudar as pessoas, umas as outras.

Os temas transversais são percebidos no interior das poesias de Antônio Francisco. 
Não há um conteúdo especifico sobre esses temas. Isso é coerente com a proposta dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A ideia é que os temas da ética, pluralidade cultural e meio 
ambiente atravessem, em todo instante, os conteúdos formais. Dessa maneira, acredita os PCN, 
as aulas torna-se-ão dinâmicas e ativas. 

O tema do meio ambiente já foi dado exemplos acima, mas pode-se acrescentar A
oitava maravilha e Uma esmola de sombra apenas para ficar em mais duas poesias. Em 
pluralidade cultural, as poesias sobre o descobrimento do Brasil e sobre os índios já mencionadas 
podem servir de exemplos.

Em ética, há muitas poesias ligadas diretamente com o tema. Além das mencionadas 
no corpo desse trabalho, há ainda Os animais tem razão, História de pescador, Aquela dose de 
amor, Meu sonho, Balance a rede do mundo e O lado bom da preguiça, dentre outras.

Em Os animais têm razão refere-se a uma reunião presenciada por Antônio Francisco 
– o autor é a própria personagem – em uma noite em que, cansado das andanças pela caatinga do 
sertão, armou sua rede em um juazeiro copado para dormir. No meio da noite, é acordado com o 
barulho da assembleia animal.

[...] Quando eu olhei para baixo
Eu vi um porco falando,
Um cachorro e uma cobra
E um burro reclamando,
Um rato e um morcego
E uma vaca escutando. [...]

Os animais, um por um, prosseguem fazendo um discurso contra o tratamento que os 
homens lhes conferem. A leitura torna-se cômica por causa da inversão dos papéis comumente 
delineados entre homem e animais. São os animais que aparecem humanizados, enquanto o 
homem é vislumbrado em seu aspecto animal predador, destruidor da natureza e irracional.

O porco, por exemplo, é comumente associado ao chiqueiro, a lama, mas se 
comparado com as atitudes dos seres humanos:

[...] Já sujaram os sete mares
Do atlântico ao mar Egeu,
As florestas estão capengas,
Os rios da cor de breu
E ainda por cima dizem
Que o seboso sou eu. [...]

A vaca o retrata como um orgulhoso insensível, mal-agradecido:
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[...] É doido e se faz de cego,
Não sente o que a gente sente,
E quando nasce é tomando
A pulso o leite da gente. [...]

A cobra tem uma reclamação que, associando ao que é comum, é bastante cruel. Esse 
animal é tido como traiçoeira, mau e peçonhento. A associação do bicho cobra à maldade é tão 
comum que até na poesia ela é reconhecida também, mas amenizada na crítica ao ser humano. A 
comparação da maldade humana com a “maldade” amenizada da cobra cria um aspecto de 
profundidade na crueldade humana.

[...] Pra vocês o homem é ruim,
Mas pra nós ele é cruel.
Mata a cobra, tira o couro,
Come a carne, estoura o fel,
Descarrega todo o ódio
Em cima da cascavel.

É certo, eu tenho veneno,
Mas nunca fiz um canhão.
E entre mim e o homem,
Há uma contradição
O meu veneno é na presa,
O dele no coração. [...]

A voracidade da boca animal está associada ao ato de se alimentar ou se defender. 
Porém, a voracidade no coração constrói o canhão para as guerras; pouco importa se para atacar 
ou defender. A maldade humana, na poesia de Antônio Francisco, não é uma criação natural, 
mas social, dos próprios homens.

O veneno da cobra, no caso específico, pode ser retirado e inclusive, transformado em 
antídoto contra o seu próprio veneno. O veneno no coração não tem como arrancar. Ou melhor: é 
mais difícil de arrancar.

Uma vez que é na reforma do pensamento humano, na cura dos males do seu coração, 
a saída para a resolução dos problemas sociais, o veneno do homem também pode ser retirado e 
transformado em antídoto dos males sociais. A solução dos problemas humanos estão nos 
próprios homens. 

Antônio Francisco perde o fim da reunião porque pegou no sono. Quando acorda já
de manhã, havia terminado. O que presenciou marca sua vida e, refletindo sobre o discurso dos 
animais conclui:

[...] Hoje, quando vejo na rua
Um rato morto no chão, 
Um burro mulo piado,
Um homem com um facão
Agredindo a natureza,
Eu tenho plena certeza:
Os bichos tinham razão.

O meio ambiente está entrelaçado aqui com a ética ao chamar a atenção contra os 
maltratos dos animais. Por meio do contraste dos homens com os animais, Antônio Francisco 
demonstra a selvageria dos seres humanos. Os animais têm razão consiste em reviver atos 
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brutais, não impulsivos, mas afirmados na poesia como de extrema crueldade para sugerir, ao 
final, a necessidade de uma humanização dos corações humanos. 

Antônio Francisco faz uma escritura que inspira sentimentos de renovação ética e 
moral, de emulação que busca a restauração do espírito, porque não dizer, de renovação do 
pensamento humano.

Os resultados dessa Pesquisa foram apresentadas na 64ª Reunião Anual da Sociedade 
para o Progresso e Desenvolvimento da Ciência (SBPC) ocorrida na cidade de São 
Luís/Maranhão e resultou na organização de um Grupo de Discussão (GD) no II Seminário 
Nacional sobre o Ensino Médio (SENACEM) do qual coordeno junto com o orientador. Além é 
claro, na VIII Semana de Iniciação Científica na Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN).

CONCLUSÃO
Percebemos que as poesias de Antônio Francisco podem servir de auxiliar aos 

conteúdos de História e Geografia do Ensino Fundamental I das escolas públicas de Mossoró/RN 
além dos temas transversais de meio ambiente, pluralidade cultural e ética.

Porém, não foi possível aplicar essas ideias nas salas de aula, realizando oficinas do 
pensamento com os professores e a materialização do resultado dessas discussões nas salas de 
aulas. Como também não foi possível publicar uma bibliografia para servir de sugestão ao 
trabalho dos professores devido a falta de financiamento da pesquisa, duas greves da UERN e 
uma greve da educação básica.

Em todo caso, a pesquisa desenvolvida até este ponto, demonstra grandes 
possibilidades de aplicação e importância fundamental para o auxiliar do trabalho de ensino-
aprendizagem dos professores do Ensino Fundamental I nas escolas públicas de Mossoró/RN 
com o trabalho com as poesias nas salas de aula nos conteúdos de História e Geografia e temas 
transversais – meio ambiente, pluralidade cultural e ética.
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SABERES E EXPERIÊNCIAS DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS: UMA 
EXPERIÊNCIA NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Mifra Angélica Chaves da Costa1; Shirleyanne Santos Aquino2; Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro3 

 
 

RESUMO: Uma das questões pautadas atualmente na educação é a inclusão. Por percebê-la como 
um processo que necessita ser continuamente realizado e repensado para obtermos melhores 
resultados, este trabalho apresenta um breve debate sobre inclusão, inserindo, especificadamente, 
essa discussão no ensino superior. O princípio norteador desse estudo é refletir sobre os saberes e 
experiências no processo de entrada e permanência de alunos surdos na Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte na perspectiva da inclusão. A pesquisa é de cunho qualitativo, enfocando a 
pesquisa (auto) biográfica e História Oral. Os sujeitos da pesquisa participaram de entrevistas de 
profundidade e de rodas de conversa, a princípio pensamos realiza-las com os quatro discentes com 
deficiência auditiva, mas o processo da pesquisa permitiu desdobramentos. Este trabalho tem como 
instrumentos metodológicos: a observação; as rodas de conversas e entrevistas com os alunos 
surdos. Foi fundamentado por alguns autores, dentre eles: Mantoan (2006); Lodi e Lacerda (2010); 
Skliar (2005), Passaggi (2008); Momberger (2008); Sassaki (1997).  Como alguns resultados desta 
pesquisa, percebemos que o surdo que estuda nesta universidade é acompanhado por um 
departamento, o qual trata de assuntos referentes à inclusão; possui uma tradutora-intérprete, que a 
acompanha durante as aulas e que a universidade oferece cursos de Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Desse modo, buscamos adentrar um pouco na cultura surda, entendê-la, saber o que a 
universidade desenvolve seus trabalhos para atender as necessidades dos surdos e perceber quais 
outras providências necessárias para permitir que esses alunos sejam incluídos nesse processo 
educacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: (auto) biografia; ensino; inclusão; surdos; universidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Diante de tantas discussões que a cada dia se propõe sobre a inclusão, se delineia um novo 
desenho desse paradigma e nos faz pensar novas questões.  

Nesse passo inicial, nos aproximar desse debate no espaço acadêmico, pois acreditamos que 
essa deve se dar em todos os níveis de ensino, edificando margens para o educando superar suas 
dificuldades e frequentar um universo acadêmico, profissional e de pós-graduação. 

Entendemos como Lira (2007, p.97) 
 distúrbios de aprendizagem na rede 

comum de ensino, em todos os seus níveis, da pré-escola à pós-graduação, sendo um processo 
 

, leva algo, como uma 
bolsa, por exemplo, e que isso não se condiz com a realidade da pessoa com necessidade especial, o 
autor pertinentemente coloca a maneira dele vê a inclusão, de forma integral. Assim pensando sobre 
a noção de está presente e ser priorizada em todos os níveis de ensino. 

                                                             
1 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: mifraangelica@hotmail.com 
 
2 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: shirleyannekino@hotmail.com 
 
3 Doutora em Sociologia, docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. E-mail: 
oliveiraaguiar@msn.com. 
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 O pontapé inicial, para este estudo, foi instalado com a experiência do convívio com um 
aluno surdo na sala de aula da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, e isso nos 
causaram inúmeras inquietações sobre algumas questões pertinentes para a inclusão. O primeiro 
discente surdo que chega ao curso de Pedagogia no ano de 2007.1, através do Processo Seletivo 
Vocacionado (PSV), muitas barreiras tiveram que ser quebradas, seja por parte dos alunos ouvintes, 
seja dos professores e funcionários. 

 Na turma posterior também do curso de Pedagogia, em 2008.1, um outro surdo passa no 
vestibular e começa a frequentar os bancos da academia, este fez parte da mesma turma e sentimos 
desde o início do curso nos comunicar com este aluno, foi a partir dessa necessidade que cursamos 
um curso de LIBRAS oferecido pelo Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN). 

Saltou aos nossos olhos à necessidade da academia (graduandos, professores e funcionários) 
abraçar a causa da inclusão, adentrar nas leituras e aproximação à cultura surda, bem como em sua 
língua materna (Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS), a fim de conhecê-las melhor e contribuir 
para uma melhor estadia do educando na universidade. 

Nesta perspectiva, A perspectiva (auto) biográfica: um retrato dos saberes e 
; 

aponta como fio norteador aquele que leve a refletir sobre os saberes e experiências da inclusão de 
alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, propiciando espaço para o surdo 
se desenvolver pessoal e academicamente, a fim de propor uma educação que preze pela 
diversidade e pelas necessidades específicas de cada aluno. 

Com a mesma força a pesquisa se propôs em investigar tais preocupações: observar como 
ocorre o processo seletivo da UERN de discentes surdos; analisar as mudanças estruturais e 
atitudinais ocorridas na UERN; verificar como ocorrem os processos de inclusão na sala de aula dos 
discentes surdos, quais são as perspectivas dos discentes com surdez, como eles percebem sua 
aprendizagem, como está sendo garantida a sua permanência na universidade; verificar as ações do 
Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN) quanto à permanência com qualidade dos discentes 
surdos; perceber a contribuição do uso de LIBRAS e da mediação da intérprete no processo de 
ensino e de aprendizagem dos discentes surdos no ensino superior e, especificadamente, na UERN; 
conhecer o perfil dos discentes surdos da UERN, quantos são e que cursos frequentam; conhecer 
que trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo Departamento de Apoio à Inclusão nesse 
processo de entrada e permanência de alunos com deficiência na UERN.  

Enveredar pelo caminho do que neste momento presente está sendo realizado foi o caminho 
desta pesquisa. Permitir que o surdo esteja frequentando espaços comuns a todos na busca da 
efetivação do ensino de qualidade, o qual permita que ele permaneça na academia, possa concluir o 
curso e frequente a faculdade hoje para, posteriormente, continuar com a formação continuada na 
perspectiva da pós-graduação e se insira no mercado de trabalho crescendo profissionalmente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Quanto às questões teórico-metodológicas apontamos como dimensão central, a pesquisa de 
cunho qualitativo, Severino (2007, p. 119) diz que essa pesquisa se atribui ao 
que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente as especificidades 

 
Entendemos que esse tipo de pesquisa se caracteriza por não poder quantificar, enumerar as 

narrativas dos sujeitos da pesquisa, por trazerem em suas falas: sonhos, sensações, medos, 
esperanças, portanto, possui carga de subjetividade. 

Utilizamos a pesquisa (auto) biográfica, a qual usa na Metodologia da História Oral 
subsídios para desenvolver o trabalho. Percebemos como propõem Passeggi, Clementino e 
Vicentini (2011) que a autobiografia permite os sujeitos se encontrarem, a partir das suas falas, e no 
ato de tecerem suas narrativas e neste processo perceberem a importância delas.  
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ato de biografar, mas de estudar como os indivíduos dão forma a suas experiências e 
sentido ao que antes não tinha. Como constroem a consciência histórica de si e de suas 
aprendizagens nos territórios que habitam e são por eles habitados, mediante os processos 
de biografização.  (2011, p. 371) 

 
 
Como sujeitos da pesquisa tivemos os discentes surdos do Curso de Pedagogia. A princípio 

o interesse era desenvolver a pesquisa com os 2 (dois) alunos surdos do Campus Central e 1 (um) 
aluno do Campi de Pau dos Ferros e 1 (um) aluno do Núcleo Avançado de Caraúbas, mas o 
transcorrer da pesquisa nos possibilitou desenvolver as narrativas, rodas de conversas, anotações e 
entrevistas, apenas com os 2 (dois) discentes surdos do Campus Central, da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte- UERN, em Mossoró. A não disponibilidade de tempo acrescido da 
distância do discente surdo de sua cidade foi uma das barreiras.  

As rodas de conversas e as entrevistas semi-abertas estavam pautadas na escuta das (auto) 
biográficas sobre as dificuldades enfrentadas pelos discentes surdos, acerca do seu processo de 
ingresso na universidade; se houve estímulo da família; as metodologias usada pelos docentes, 
como são as aulas; falar um pouco das práticas e recursos usados pelos professores; o aprendizado 
seus desafios e superações, acompanhamento da intérprete, relação professor- aluno, avanços e 
melhoras na universidade, a fim de melhor incluí-los. Trabalho, no qual foi desenvolvido com o 
apoio das intérpretes do Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN). 

A análise da coleta de dados foi realizada com a leitura, a digitação e arquivamento das 
narrativas. Relacionamos essas etapas da pesquisa com os autores que discutem sobre a 
autobiografia.  Percebemos, nesse momento da análise, levantadas pelos alunos durante as rodas de 
conversas. Demos conta ainda das expressões, dos sentimentos e postura do corpo que nos 
reportaram para outros questionamentos. 

Nesse processo de iniciação científica percebemos que a pesquisa passou por momentos de 
desafios e superações. Certamente foram importantes para alcançar os objetivos traçados no 
primeiro momento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Sobre o processo da pesquisa, indicamos com um exercício importante para a pesquisa, o 

processo que levou à aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte- UERN, que, após análise, o projeto recebeu um parecer de aprovado. Esse 
resultado veio confirmar a importância e pertinência desse olhar sobre a ética em pesquisa. 

Os encontros coletivos entre orientadora, bolsistas foram realizados duas vezes por semana 
na sala do Grupo de Estudos e Pesquisas de Psicologia e Educação Inclusiva no período vespertino; 
reuniões marcadas com antecedência para a realização das rodas de conversas com os discentes 
surdos; sempre que necessário, havia comunicação através de e-mails. Por fim, havia o momento 
que era ainda o do estudo individual. 

Nos meses de agosto e de setembro foi lido, fichado e discutido o livro de Mantoan (2006) 
Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?; o artigo da Revista Nova Escola (agosto/ 2011) 
intitulado É possível resolver: experiências de sete professoras trazem respostas às centrais dúvidas 
sobre como ensinar alunos com necessidades educacionais especiais. As soluções sempre envolvem 
o trabalho em equipe. 

- 
no seu - Priscila Pereira Boy. Um texto de Ricardo Ferraz (setembro/ 2011) da Revista 
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 a 
 

aprofundamento sobre as questões a serem posteriormente pesquisadas, já as leituras provocaram, 
esclareceram de muitos questionamentos o que nos fez refletir sobre a inclusão, as práticas 
inclusivas e a surdez. 

 Em outubro e novembro assistimos ao oi enviada uma 
proposta de artigo para o evento Seminário Nacional de Ensino Médio: história, mobilização, 
perspectivas- SENACEM, ocorrido nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011, no Campus Central 
da UERN, em Mossoró/RN. O título do trabalho enviado e aprovado para a comunicação oral foi 
Narrativas de formação, (auto) biografia e inclusão: experiências de professores e alunos no ensino 

 
 Participamos em dezembro e janeiro do II Simpósio de Pós- graduação de Educação da 

UERN, nos dias 05 06 de dezembro de 2011, em Mossoró/ RN, o trabalho apresentado na categoria 

 
Nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2011, participamos do 1º Seminário Potiguar sobre 

Inclusão e Diversidade, ocorrido na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Mossoró/ RN, 

pesquisa PIBIC/ CNPQ 2011-2012 em andamento.  
Apresentação deste projeto no Departamento de Apoio a Inclusão- DAIN aos membros deste 

departamento, com o objetivo de mostrar os objetivos da pesquisa e a contribuição deles para a 
nossa pesquisa. 

Sabemos o quanto é necessário mantermos um gama de autores para fundamentar a pesquisa 
e entendemos que é necessário acompanhar durante todo o processo. Foram realizadas leituras dos 

áticas de 
formação na pós-

pesquisa (auto)biográfica, docência e profissionalização de Passeggi, Clementino e Vicentini; 
-lembranças/ recordações-referências para 

a pedagoga em formação- 
formação de leitores- Clementino e Cordeir

- Belmira Bueno. 
Esses artigos trouxeram conhecimentos necessários para entendermos mais sobre a 

autobiografia e sua importância nas pesquisas e na transformação dos sujeitos. 
Foi neste período, ainda, que iniciamos as rodas de conversa com os alunos surdos e as 

intérpretes de forma individual na sala do grupo de pesquisa, localizada no Campus Central da 
UERN. 

No evento do IX Congresso Luso- brasileiro da História da Educação em Lisboa- Portugal, 

caminhar do projeto de pesquisa e seus avanços e dificuldades. 
Apresentação do projeto de pesquisa PIBIC/CNPQ 2011-

biográfica: um retrato dos saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na Universidade do 
Es  um dos pontos de pauta da reunião quinzenal do Grupo de 

 

Fórum Internacional de Pedagogia- FIPED, 27 a 29 de junho de 2012, realizado na Parnaíba- PI. 
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Todos os caminhos trilhados pela pesquisa foram relevantes para fazê-la seguir, alcançar 
resultados satisfatórios. 

Em suma foram muitas as conquistas da pesquisa, primeiramente, aprendemos bastante no 
diálogo aquecido em os sujeitos da pesquisa, alimentamos a nossa prática em Língua Brasileira de 
Sinais- LIBRAS; desde já nos formamos como sujeitos pessoais e profissionais. 

são, surdez, formação de 
professores para a prática inclusiva e autobiografia, permitimos agregar novos conhecimentos e 
perceber outras questões. 

Escrever e apresentar artigos que mostram a sociedade, os passos da pesquisa, bem como 
dissipar novas discussões sobre inclusão, cultura surda e LIBRAS foi outra ponto importante que a 
pesquisa conseguiu alcançar. 

O pensar, a confecção bem como o apresentar o mini-curso sobre autobiografia aberto ao 
público da universidade, foi um crescimento satisfatório para todos os envolvidos. Essa experiência 
nos fez pensar, discutir coletivamente questões sobre a relevância das narrativas para o nosso 
processo de aprendizagem, de formação. 

Apresentar o projeto ao Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN) e ao Grupo de Pesquisa 
Psicologia e Educação Inclusiva foi importante para mostrar o que está sendo trabalhado, receber 
contribuições para melhoras da pesquisa e apoio dos profissionais. 

Todas essas experiências caracterizam as conquistas do projeto de pesquisa, mas sabemos 
que no caminhar existem dificuldades, as quais também fortalecem todos os que são partícipes da 
pesquisa, o desafio nos faz crescer, redimensionar o que foi anteriormente planejado. 

 
CONCLUSÃO 
 

No prosseguir dessa pesquisa algumas dificuldades surgem que não podemos desistir, mas 
seguir e propor novas possibilidades, adequando com a realidade vivida e com as situações 
inusitadas que encontramos no caminho.  

Neste passo a passo tivemos como obstáculos que apontamos precisam ser superados, 
inicialmente a greve vivida pela universidade. A dificuldade foi apresentar a proposta do projeto de 
pesquisa aos alunos surdos, intérpretes, enfim a toda a equipe do Departamento de Apoio a 
Inclusão- DAIN e as datas das rodas de conversas tiveram que ser replanejadas, e após a greve, os 
encontros tiveram que ser remarcados com bastante cautela, pois a carga das atividades acadêmicas 
que os alunos viviam era grande. 

No momento da greve, as bolsistas não pararam, continuamos as realizar as leituras, 
fichamentos e discussões sobre inclusão, surdez e pesquisa (auto) biográfica, com o intuito de 
oxigenar a pesquisa. Escrever artigos, enviar para a orientação da professora e mandarmos para 
serem apreciados pelos eventos locais, nacionais foi uma prática sistemática. 

A fim de contornar a situação inesperada, a pesquisa foi com toda a empolgação e 
conseguiu, após a greve, realizar as reuniões de apresentação do projeto com os alunos surdos e 
intérpretes e também ao DAIN. Foram realizadas as rodas de conversas e as entrevistas com os 
educandos surdos.  

Tivemos a felicidade de acompanhar o processo de escrita e organização da monografia do 
primeiro surdo da UERN a se formar no Curso de Pedagogia. Perceber que com dedicação e 
empenho, a limitação pode ser ultrapassada e ser enxergada a possibilidade desses sujeitos que 
falam com a voz do coração, da esperança. 

Nesse primeiro momento da pesquisa não conseguimos ir até ao Núcleo Avançado de 
Caraúbas (NAESC) entrevistar e ir ainda ao Campis de Pau dos Ferros visitar os outros dois alunos 
surdos, devido a alguns fatores: primeiro devido o deslocamento que deve ser previsto com 
antecedência; teria que ser marcado outro horário que não fosse o momento das aulas (que estavam 
acontecendo na semana e aos sábados), pois no momento do intervalo não é suficiente e nem 
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possível, pois é momento de descanso da intérprete e dos alunos; momento ainda com bastantes 
atividades tanto para os discentes como para os profissionais. 

Embora não fosse possível realizar as rodas de conversas com os alunos surdos do Campis 
de Pau dos Ferros e do Núcleo Avançado de Caraúbas, então realizamos esses encontros com os 
alunos surdos e juntamente com as intérpretes do Campus Central da UERN e a pesquisa assim foi 
dada continuidade. 

Temos consciência das dificuldades que a pesquisa passou, mas outras estratégias e 
dedicação foram fundamentais para vencermos as metas traçadas e permitir que a essência do 
trabalho fosse preservada com rigor, critérios e qualidade. 
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SER OU NÃO SER PEDAGOGO: AS BASES DE UMA IDENTIDADE PROFISSIONAL

Luana Cristina de Souza Rêgo1; Iandra Fernandes Pereira Caldas2; Sheyla Maria Fontenele 
Macedo3

RESUMO: O trabalho que segue é parte dos resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer 
da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar 
e o aprender”4, 2011-2012, desenvolvida através do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Planejamento do processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE), e partiu das discussões traçadas sobre 
o tema. A pesquisa provocou a necessidade de aprofundamento sobre as bases da identidade 
profissional do pedagogo, para que chegássemos à categoria ética. Percebemos que o Curso de 
Pedagogia por muitas vezes foi alvo de questionamentos acerca da formação da identidade 
profissional, razão pela qual passa por um longo processo de lutas para atender a diversidade da 
profissão. Logo, é objetivo deste trabalho investigar a construção das bases da identidade 
profissional assim como as possibilidades do campo de atuação do pedagogo. Como resultado da 1ª 
fase da pesquisa PIBIC, o artigo é de cunho bibliográfico e fundamenta-se na pesquisa qualitativa.
Para tanto nos respaldamos teoricamente nos estudos de Brandão (2003), Brzezinski (2002), 
Libâneo (2010), Sartre (1965), Shinyashiki (1985), Wallon (1989), Caldas e Macedo (2011), entre 
outros que nos possibilitaram esclarecimentos sobre o conceito de identidade, as bases para a 
formação de uma identidade profissional e os vários campos de atuação do pedagogo. Diante disso, 
percebemos a influência das Diretrizes Curriculares como forte aliada na construção da formação da 
identidade profissional do pedagogo, além de reforçar a presença do pedagogo diante do seu vasto 
campo de atuação.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade profissional; Campo de ação do pedagogo; Pedagogia.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a formação profissional é um tema que vem ganhando espaço nas 
discussões acadêmicas. No Curso de Pedagogia, especialmente, esta preocupação se amplia devido 
às novas dimensões que o espaço de atuação do pedagogo. Hoje encontramos as mais diversas
possibilidades de campos de atuação para estes futuros profissionais. É necessário desencadear uma 
busca para definir a identidade profissional do pedagogo, identidade está, alicerçada em uma 
identidade individual, mas que se define coletivamente.

Buscar uma identidade, a própria identidade é tarefa pessoal de cada ser humano. 
Isto supõe, em parte, descobrir na sua constituição, na sua história o que lhe é 
peculiar dentro de uma estrutura social e política determinada que, em geral, 
condiciona mais que constrói. Por isso essa tarefa que não é só individual, supõe no 
homem sua existência biológica, social e histórica vivida concretamente num 
contexto cultural real, aberto, múltiplo, diferenciado, reflexivo e controlador. 
Estamos falando, então de uma identidade individual e de uma identidade coletiva 
(BRZEZINSKI, 2002, p. 53).

1 Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: 
luana.cristina.souza@hotmail.com
2 Professora do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email; 
iandrafernandes@hotmail.com
3 Professora do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: 
sheylafontenele@yahoo.com.br
4 Coordenado pela professora Ms. Sheyla Fontenele, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN.
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A construção desta identidade individual e coletiva nos leva a refletir: Quais são as 
bases que formam a identidade profissional do pedagogo? O Curso de Pedagogia está preparando o 
graduandos para atuar nos mais diversos campos oferecidos hoje a esses profissionais? Para tanto, 
reconhecemos a grande influência do afeto como base para a formação da identidade humana. O
afeto é um processo importante que deve ser considerado pelo docente, além dos conceitos pré-
postulados, é de acordo com Wallon (1989), auxiliar na construção da personalidade e no 
desenvolvimento humano.

Buscamos dividir este trabalho em dois tópicos; o primeiro visa aprofundar a discussão 
sobre o conceito de identidade e a influência do afeto para a formação da identidade. No segundo 
tópico; examinaremos a importância de uma definição identitária para a profissionalização docente, 
utilizando como aporte os textos de Brzezinski (2002), Caldas e Macedo (2011) que resgata a 
importância de uma identidade construída para uma real formação profissional do pedagogo.

O grande campo de atuação oferecido hoje aos pedagogos proporciona ao mesmo 
buscar a sua profissionalização na área desejada já que o Curso de Pedagogia oferece suportes para 
que o pedagogo venha a fazer sua escolha determinante no espaço de trabalho.

Este trabalho é de grande relevância aos estudos acerca do tema proposto, pois ajudará a 
uma melhor compreensão acerca das bases da formação da identidade na profissão docente, além de 
proporcionar uma reflexão sobre essa construção da identidade para o Curso de Pedagogia e como 
ela se delineia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (Ano), bem como a 
preparação deste profissional para o mercado de trabalho. 

Foram elencados como objetivos:
a) Geral: investigar a construção das bases da identidade profissional assim como as 
possibilidades do campo de atuação do pedagogo.
b) Específicos: 1. Refletir acerca da temática identidade e seus desdobramentos na 
construção conceitual de identidade profissional; 2. Refletir acerca dos campos 
pedagógicos que constituem o espaço de ação em que o pedagogo deverá tramitar.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada se organizou com base no seguinte caminho: a) pesquisa 
qualitativa, pela natureza de análise fenomenológica dos dados; b) bibliográfica (sobre a categoria 
identidade profissional). Os livros utilizados, em sua maioria, constavam como parte do acervo da 
biblioteca do Campus, outra parte, das professoras pesquisadoras.

Por ser uma pesquisa qualitativa, o tratamento aos dados foi organizado de forma a 
estabelecer um plano de leitura e fundamentação teórica para a construção do referido texto.

Dos materiais utilizados (papel e impressora), todos foram cedidos pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. DOS RESULTADOS

a) A temática identidade é complexa, consequentemente tergiversa para outras e diversas 
categorias didáticas, mas que sem dúvidas, constitui-se na base teórica para à compreensão 
do significado de identidade profissional;

b) Trouxe elementos teóricos a fim de compreender que a trajetória da formação da identidade 
do pedagogo deverá perpassar pelo conhecimento das modalidades de educação presentes na 
sociedade: a informal, não formal e formal. Neste sentido, a configuração posta nos remete à 
reflexão de que as discussões no campo da Pedagogia deverão consubstanciar para o 
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amadurecimento no que tange as teorias do ensino e da aprendizagem em cada uma destas 
modalidades;

c) A compreensão acerca da base da identidade do pedagogo: constatamos a partir dos estudos 
de Libâneo (2010) e de outros autores que “[...] a base da identidade profissional do 
educador é a ação pedagógica, não a ação docente” (p.55), portanto, não é necessário apenas 
ter um título de professor, é preciso estar realmente comprometido com a ação pedagógica, 
passar a ter consciência de que é preciso ter o conhecimento dos vários espaços de atuação 
do pedagogo. Tornando-o, de fato, é um profissional capaz e comprometido com a sua 
profissionalização e portador de uma  identidade profissional;

d) O campo da ação do pedagogo: o texto possibilitou o esclarecimentos sobre o referido 
campo descortinando reflexões sobre à necessidade de que o mesmo seja continuamente 
desvendado.

2.DAS DISCUSSÕES

2.1. Caminhos para compreender a identidade profissional

Para que a definição de identidade fosse claramente entendida, buscamos no mini 
dicionário Aurélio da Língua Portuguesa o significado da palavra Identidade “sf. 1. Qualidade de 
idêntico, 2. Os caracteres próprios e exclusivos duma pessoa: nome, idade, estado, profissão, sexo, 
etc”. Ao que nos interessa e para fins deste estudo, optamos pela definição 2 (dois) deste mesmo 
dicionário. 

Os caracteres próprios além de biológicos, como denota o dicionário, são também 
formados a partir da subjetividade de cada sujeito. Ou seja, a formação da identidade não é algo 
apenas mecânico, linear, haja vista que sendo assim, o afeto teria o mesmo efeito para todos 
independente das experiências vividas por cada indivíduo. Porém, o modo como priorizamos as 
coisas em nossas vidas, as peculiaridades de cada vivência, a forma como cada um se comporta 
frente às mesmas, tornarão um sentimento significativo ou não em cada história de vida. Ou seja, a
maneira como abordamos temas ou os damos relevância a este ou aquele conhecimento, ou a cada 
um dos fatores que todos os dias interferem em nossas vidas é bastante particular na existência de 
cada indivíduo. É extremamente pessoal. Esta série de combinações é o que configura nossa 
identidade como singular.

A identidade de cada indivíduo depende da inter-relação de uma série de fatores, 
vivências, experiências e acontecimentos, por isso é difícil julgar o que incide mais na construção 
da identidade humana. Para Sartre (1965) o indivíduo constrói sua subjetividade a partir de ideias e 
valores tomando como ponto inicial aquele que compreende a psiqué humana, responsável pela 
formação da consciência “[...] o homem está preso em sua subjetividade sendo sempre obrigado a 
decidir, porque mesmo quando decide não decidir, escolhe não escolher”. Por isso a consciência é 
anterior ao conhecimento e não deve ser confundida com o conhecimento, pois é da consciência que 
surgem as possíveis teorias.

A consciência é eixo norteador da identidade humana, é o que revela Sartre (1965) ao 
afirmar que a consciência seria o sinônimo de “para-si”, que por sua vez, também seria sinônimo de 
subjetividade. O “para-si” é tudo aquilo incapaz de ser definido ou padronizado, assim como o 
sujeito, que jamais será definido como ser objetivo, mas sim como um ser subjetivo, pois está 
sempre em constante mudança. Quando o sujeito “para-si” busca uma nova forma de ser, está 
automaticamente procurando o “em-si”, numa tentativa de “tornar-se” um sujeito ao qual não é,
haja vista que o sujeito está sempre a se modificar. O “em-si” é tudo aquilo considerado concreto, 
por isso o sujeito jamais será “em-si”, por ser um sujeito portador de subjetividade em constante 
mudança.
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Ao não ser o que de fato se é, o sujeito perseguirá a vida inteira um projeto em que ele 
não construiu as condições para alcançá-lo. Sem buscar o “em si”, o “vir a ser” concreto, não 
imaginário, jamais o conseguirá por ser sempre uma realização de um projeto inacabado formado 
pela sua consciência “[...] ser o que não é e não ser o que é” (SARTRE, 2000, p. 194). Logo, são as 
emoções também responsáveis nesta formação, por serem capazes de mover o homem no mundo. 

Como forma de melhor entender esta temática, Sartre (1999) evidencia a consciência a 
partir da observação de um objeto, como no exemplo “mesa” apresentado:

Toda consciência é posicional na medida em que se transcende para alcançar um 
objeto, e ela esgota-se nesta posição mesma: tudo quanto há de intenção na minha 
consciência atual está dirigida para o exterior, para a mesa; todas as minhas 
atividades judicativas ou práticas, toda a minha afetividade do momento, 
transcendem-se, visam a mesa e nela se absorvem (SARTRE, 1999 p.22).

Pode-se inferir do exposto que uma “mesa” é um simples objeto que faz parte de nosso 
cotidiano. Entretanto, poderá deixar de sê-lo, na medida em que toma parte de novos contextos 
emocionais, ganhando novos contornos no campo subjetivo do humano. Ou seja, na medida em que 
a “mesa” deixa de tomar suas funções específicas, e passe a se configurar enquanto objeto da 
afetividade do ser, não será mais uma “simples mesa”, mas um artefato de “estima”. O contrário 
ocorre quando o pensamento se desfaz automaticamente desta afetividade, e em que o sujeito 
desprende esta relação de “amorosidade” com sua consciência, retornando a “mesa” à sua 
construção original de objetividade. Volta a ser uma simples mesa.

O ser humano é movido pela vontade de ser aquilo que ainda não é, ou ainda pelo que 
não pode ser, estando seus anseios sempre à frente do que não é. O homem constrói um estereótipo 
daquilo que julga adequado, porém nem sempre consegue alcançar esse status criado por ele 
mesmo. É como uma busca do possível/impossível.

Por outro lado, é este anseio que nos movimenta, o que nos permite caminhar viventes
no mundo. O homem poderá alcançar seus anelos, quando também dá sentido ao seu passado, pois é 
o que o constituiu o ser que é hoje. Os anseios, em forma de projetos fazem parte de sua concepção 
de futuro e estão inteiramente ligados à afetividade, porque “O homem não é a soma do que tem, 
mas a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter” (SARTRE, 1965, p. 22). É o que ele 
busca, pretendendo mudar o presente, com base nas construções realizadas e após isso mantê-lo.
Neste sentido, as emoções afetivas são grandes responsáveis na manutenção do “querer”, dos 
sonhos, do sentido de viver.

Segundo Sartre (1965), a espontaneidade é um suporte afetivo fortemente responsável 
pela formação da identidade. Existem três formas de espontaneidade: a percepção, que diz respeito 
àquilo que existe de fato como um objeto sólido, que está de fato no espaço e ocupa um lugar no 
mundo; a imaginação é aquilo criado pelo homem, é o que não se encontra em estado de concreto, 
mas em forma abstrata e irreal, passando a não ter um lugar ou espaço e por fim, a reflexão que 
mais está presente nas ações cotidianas do sujeito, é a maior das libertadoras, trazendo por si mesma 
a sua própria existência e o caráter dominante. Refletir criticamente também é uma possibilidade da 
consciência.

Sartre (1965) aborda ainda que, o corpo e a consciência estão associados à objetividade 
e subjetividade, em que um faz referência ao outro. Enquanto a consciência é subjetiva, instável e 
constantemente mutável, dependente das relações de afeto, o corpo é objetivo, concreto, palpável, 
sendo assim, completam-se, Um é portador de razão o outro de emoção, havendo zonas irrestritas 
de integração, e nestas se forma o afeto.   

O valor de juízo que o homem deposita nas relações ou objetos coletivos é o que o torna 
um ser singular no mundo, porém e dicotomicamente, é o fato de ter essa postura que o faz comum 
aos outros. As escolhas tornam também o homem como um sujeito singular.
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Como ponto importante é preciso confirmar que as emoções não se separam do ser 
humano e fazem parte de sua construção, não apenas individual, mas também, de uma compreensão 
de mundo do indivíduo. As emoções são capazes de transformar o ser humano em ser reflexivo, 
além de estarem ligadas a aspectos de espontaneidade, e de comunicação com o mundo, porém é 
preciso saber de que forma essa emoção está sendo contribuinte ao mundo e a si ou se essas 
emoções fazem parte de uma manifestação positiva ou negativa. 

Mesmo sabendo que as manifestações emocionais positivas são mais satisfatórias,
Shinyashiki (1985) apresenta as manifestações negativas como imprescindíveis à formação da 
identidade, quando elas passam a levar o indivíduo a refletir sobre a importância em que colocam a 
afetividade. Mas é importante saber filtrar essas manifestações para que não virem um processo 
dolorido, afinal "Um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo” (SARTRE, 1965, p.
24).

Emocionar-se faz parte do ser, em que cada indivíduo depende de fatores individuais 
para se emocionar com o mesmo objeto, mesmo sabendo que geneticamente possuem esse aspecto, 
os níveis de emoção partem de uma perspectiva da subjetividade construída por cada sujeito, 
conformando assim, sua identidade. 

As especificidades emocionais muito dizem respeito aos acontecimentos históricos, 
traduzem o passado e dão indícios do futuro assim como as ações cotidianas do presente de cada 
indivíduo. É um processo inacabado do ser humano, são as formas de se constituir um ser com 
identidade singular, mas vale salientar a fala de Wallon (1989) quando ressalta que, quando criança, 
o ser partilha das emoções que o rodeiam, contribuindo para sua identidade quando adulto, cabendo 
a ele permanecer com as emoções vivenciadas ou adaptá-las de forma positiva.

As relações afetivas são evidenciadas e vivenciadas todos os dias por menores que 
sejam os gestos. E isso é o que move as pessoas a cada dia, são os estímulos citados constantemente 
por Shinyashiki (1985):

[...] o ser humano tem outras fomes, tão importantes como o alimento. Precisamos 
de comida e de descanso, mas da mesma forma, necessitamos também de outros 
nutrientes para nos sentirmos saciados... o ser humano necessita de sensações 
físicas e também de variar essas sensações (SHINYASHIKI 1985, p.24).

Para se sentir vivo, o sujeito procura diariamente aquilo que o satisfaça, ou ainda uma 
maneira que o mantenha vivente e em destaque, ele tem a necessidade de se sentir visto pelas 
pessoas, mesmo que o estímulo não seja positivo, assim como um adolescente, que ao chamar 
atenção é repreendido. A repreensão é uma forma de manter-se em destaque e assim supre a sua 
carência afetiva. Shinyashiki (1985) explica isso muito bem, ao manifestar que “[...] qualquer 
estímulo, ainda que negativo, é melhor que o abandono” (p.18). Essa necessidade de manter-se 
ativo faz parte do que compõe o ser humano como sujeito de identidade única.

Brzezinski (2002) apresenta a formação da identidade que pode partir de dois pontos, 
assim apresenta que:

A identidade construída pode ser pessoal ou coletiva. A primeira é configurada 
pela história e experiência pessoal e implica um sentimento de unidade, 
originalidade e continuidade, enquanto que a segunda é uma construção social que 
se processa no interior dos grupos e das categorias que estruturam a sociedade e 
que conferem a pessoa um papel e um status social. A identidade profissional 
configura-se como uma identidade coletiva (p. 8).

A identidade coletiva, neste ponto é o que definirá a identidade profissional. Para que 
a profissionalização seja efetiva, o pedagogo precisa por em prática seu trabalho, independente da 
área em que a Pedagogia se expanda, a área de atuação deste pedagogo lhe proporcionará uma 
história de vivência profissional que o levará a sua construção. Essa construção no espaço de 
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trabalho é o que denominamos de identidade profissional e estará em constante processo de 
formação.

As transformações que vão ocorrendo por toda a vida dos professores poderão 
levá-lo a atingir condições ideais que garantam um exercício profissional de 
qualidade. Tal processo conduz à profissionalização, pois essa podará ser atingida 
mediante um movimento em direção ao aperfeiçoamento das condições para atingir 
um elevado status e valorização social que são determinantes para a 
profissionalidade e o profissional docente (BRZEZINSKI 2002, p. 10).

As experiências, o contato com outros profissionais da mesma área ou de áreas
diferentes da Pedagogia, são para Brezezinski, determinante para a formação de uma identidade 
profissional.

2.2 O campo de conhecimento pedagógico

A atuação do pedagogo é um tema que gera muitas discussões, ainda mais nos dias 
atuais devido a grande necessidade de se formar um profissional apto a atender as necessidades de 
uma “sociedade pedagógica” (Libâneo, 2010). Para ampliarmos o conhecimento sobre os campos 
de atuação do pedagogo, partiremos do conceito de educação. Brandão (2003) aborda a maneira 
como acontece a educação e enfatiza o quanto este campo está presente no cotidiano das pessoas e 
Libâneo (2010) os categoriza como educação formal, informal e não-formal, delimitando os espaços 
de atuação como espaços formais e não formais.

Brandão comenta “Ninguém escapa da educação” (2003, p.7), esta pode se acontecer 
nos mais diversos espaços e não apenas aprisionada nas quatro paredes de uma escola, é assim 
principalmente no convívio coletivo que acontece o aprendizado nos indivíduos. Para melhor 
entender esta temática, Brandão  afirma: 

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o 
único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a 
sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. (2003, p. 
9).

Não há educação apenas formal, percebemos ainda na abordagem de Brandão (2003) 
que a educação acontece de forma natural e não é necessário que exista a ação de um professor para 
que ela aconteça, o convívio em sociedade e no coletivo promove meios em que se delineiam a 
prática educativa. Os efeitos de uma educação não formal é ainda para Brandão uma educação 
doméstica e que “busca a formação da consciência moral” (2003, p. 49).

[...] Nesse sentido, educação é o conjunto das ações, processos, influências, 
estruturas, que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na 
sua relação ativa como o meio natural e social, num determinado contexto de 
relações entre grupos e classes sociais (LIBÂNEO, 2010, p. 30).

Partindo do conceito de educação em seus vários meios de se fazer presente, 
percebemos que ao ser formadora de uma consciência moral, é parte da formação da identidade no 
ser humano. Assim, “Em resumo, estamos diante de uma sociedade genuinamente pedagógica” 
(Beillerot, 1985 apud Libâneo, 2010, p. 27).

Sabendo que a educação não necessita de espaços formais para se fazer presente e 
nem de um professor de fato, pensamos no seguinte questionamento: Qual é o papel da pedagogia 
para a aprendizagem? Libâneo conceitua o que de fato seria a Pedagogia:
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A Pedagogia (...) é um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na 
sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação 
educativa. Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que 
se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da 
atividade humana (2010, p. 30).

A pedagogia é para Libâneo (2010) marcada pela necessidade de uma educação 
comprometida com o aprendizado e que esta educação seja intencional, partindo da reflexão, do 
estudo e da orientação educativa que pode se fazer presente em vários espaços, sendo estes 
escolares ou não escolares. Assim, tudo que promove a educação, é tido como objeto da Pedagogia.

Sendo a educação, uma ação presente em todos os espaços onde exista o convívio coletivo, 
percebemos a forte necessidade de se haver uma pedagogia preocupada em se fazer presente nesses 
processos educativos. Assim, nasce “[...] diferentes manifestações e modalidades de prática 
educativa, tais como a educação informal, não-formal e formal” (LIBÂNEO, 2010, p.30).

A educação informal corresponde às vivências coletivas de práticas que 
proporcionam ao indivíduo experiências de aprendizado, mas que estas não tenha intenção previa de 
se fazer presente naquele determinado ambiente. A educação não formal parte do ponto em que se 
há uma intencionalidade pedagógica e, portanto, uma aprendizagem consciente, planejada e 
intencional, mas que ocorre fora do ambiente escolar e por fim a educação formal que se dá em um 
espaço propriamente dito e reconhecido como escola, onde existe um sistema educacional 
preocupado com o ensino-aprendizagem. Assim Libâneo (2010) categoriza cada aprendizagem 
como imprescindível ao ser humano e acrescenta “[...] o conceito ampliado de educação caracteriza-
se como uma prática social, portanto enraizada no contexto geral da sociedade, e inclui como 
agentes educativos múltiplas instituições e práticas.” (p.32).

Toda essa diversidade dada aos profissionais da educação são contribuintes para a 
formação da identidade profissional, assim:

A identidade profissional do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade do 
campo de investigação e na atuação dentro da variedade de atividades voltadas para 
o educacional e para o educativo. O aspecto educacional diz respeito a atividades 
do sistema educacional, da política educacional, da estrutura e gestão da educação 
em suas várias modalidades, das finalidades mais amplas da educação e de suas 
relações com a totalidade da vida social (LIBÂNEO, 2010, p. 54-55).

Qualquer forma de educação é parte do que constitui a identidade humana. No 
tocante a educação, o pedagogo busca estar apto a atender a demanda na diversidade do campo de 
desenvolvimento de suas práticas. é por este motivo que as Diretrizes Curriculares procura adaptar 
o Curso para atender o grande e vasto espaço que o pedagogo vem ganhando nos últimos anos.

De fato, o Curso de Pedagogia vem buscando cada vez mais a emancipação do 
pedagogo, sendo assim procura proporcionar meios que tornem o pedagogo um investigador da 
educação, pesquisador, aquele que estará sempre em busca de aprimoramento a fim de atender aos 
vários campos de atuação do pedagogo. Assim o Curso de Pedagogia promove também parte da 
formação da identidade profissional do sujeito graduando.

CONCLUSÃO

A pesquisa propiciou compreender os seguintes pontos: a) a identidade profissional do 
pedagogo está diretamente atrelada à construção de sua identidade individual e coletiva; b) para 
definir a identidade profissional, o pedagogo deverá conhecer o “campo pedagógico” de sua ação, o 
que neste sentido envolve saberes sobre teoria e prática; c) Finalmente, cabe aos cursos de 
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Pedagogia corroborar na formação da identidade individual e coletiva, de forma que estas interajam 
aos conhecimentos da diversidade do campo pedagógico, do saber.
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TECENDO HISTÓRIAS DE INFÂNCIA NOS DESENHOS E NARRATIVAS ESCRITAS
DE MEMBROS DO NEED

Francisco Reginaldo Linhares1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Geralda Maria de Bem3.

RESUMO: O desenvolvimento do Plano de Trabalho “Tecendo histórias de infância: a importância 
do desenho e da escrita das narrativas de vida”, articulado a Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: 
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, objetivou analisar os desenhos e as 
narrativas de vida escritas por membros do Grupo de Pesquisa NEEd do Departamento de 
Educação/CAMEAM/UERN, a partir da dinâmica “Estrada da Formação”, procurando observar as 
histórias de infância de cada membro e a representação desse período da vida nos desenhos. Para 
tanto realizamos pesquisa bibliográfica em autores como: Brandão (2008), Josso (2004), Moreira 
(2008) e Pineau (2006), e optamos pela escolha dos materiais (desenhos e narrativas) de 14 
participantes ativos da pesquisa, dos quais elegemos apenas aqueles que retratam aspectos sobre sua 
infância. Compreendendo a importância da infância, como fase primordial em nossas vidas, 
sobretudo no que diz respeito à vida escolar, afirmamos a necessidade de escrever sobre essa 
temática para registrar e refletir sobre o percurso de vida de cada membro desse Grupo de Pesquisa,
entrevendo, em primeiro lugar, a relevância desses escritos e desenhos para a autoformação dos 
participantes da pesquisa e para uma melhor integração entre os membros do NEEd. Em segundo 
lugar, percebemos as relações dos participantes com o Grupo de Pesquisa, as afinidades de cada um 
e as temáticas abordadas em suas ações. Por último, o trabalho com as memórias pode auxiliar 
estudos no campo da Pedagogia ou outras áreas de conhecimento interessadas em conhecer o 
percurso da formação de pesquisadores e discentes do CAMEAM.

PALAVRAS-CHAVE: Formação; Infância; Memória; NEEd.

INTRODUÇÃO

O nosso interesse pelo tema discutido aqui, surgiu do entrecruzamento da nossa 
participação no Núcleo de Estudos em Educação (NEEd), especialmente nos estudos realizados na 
Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”
(Diálogos do NEEd) do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado  Professora Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), e do estudo monográfico sobre a educação infantil desenvolvido para conclusão do Curso 
de Pedagogia, no semestre 2011.2. 

Nos encontros dos “Diálogos do NEEd” compreendemos a necessidade de registrar a 
história de nossa formação, como forma de documentar e refletir sobre fatos e acontecimentos da 
formação docente na nossa região, pois, como afirma Brandão (2008), essas memórias
autobiográficas podem servir de fonte de pesquisa para que outros pesquisadores possam dá 
continuidade aos trabalhos iniciados aqui, e também para que o próprio Grupo possa avaliar suas 
ações e projetar novas atividades. Esses aspectos foram potencializados com as nossas inquietações 
sobre a história da formação escolar infantil na região.

Procurando dar continuidade à investigação feita através do Plano de Trabalho “Cultura, 
memória e história oral: reconstituindo as experiências do NEEd”, durante a cota 2010/2011 do 

1 Discente voluntário do PIBIC/UERN e egresso do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado 
Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: reginaldo_linhares@hotmail.com.
2 Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com; bereserras@gmail.com. (Orientadora).
3 Aluna do 6º Período do Curso de Geografia do Departamento de Geografia, Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: geraldabem@hotmail.com.
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), focalizamos aqui as percepções 
sobre a formação infantil presentes nas narrativas de vida e desenhos de cada participante do NEEd, 
especialmente os participantes atuais da Pesquisa “Diálogos do NEEd” do DE/CAMEAM/UERN
no nosso Plano de Trabalho da cota PIBIC atual (2011/2012). Nossa investigação foi desenvolvida 
no período de agosto de 2011 a julho de 2012 e apresenta os seguintes objetivos:

 Geral: Refletir sobre a evocação da formação infantil de membros da Pesquisa, 
tomando por base os desenhos elaborados e as narrativas (re)escritas; 
 Específicos: 
 Compreender a história de formação dos membros da Pesquisa, a partir dos desenhos 
produzidos na dinâmica “Estrada da Formação”, buscando apreender suas percepções sobre 
a infância e a formação escolar infantil; 
 Identificar as contribuições da participação na Pesquisa para a reconstrução de 
memórias sobre a formação durante a infância de membros do Grupo, especialmente nas 
atividades da dinâmica “Estrada da Formação” e de (re)escrita das narrativas. (LINHARES, 
2011, p. 1, grifos no original).

Buscamos, através de estudos sobre as articulações entre pesquisa, formação e memória,
especialmente nas abordagens de Brandão (2008), Moreira (2008) e Pineau (2006), subsidiar nossos 
estudos sobre os “Diálogos do NEEd”, percebendo as potencialidades do registro das memórias e da 
“Estrada da Formação” de cada participante do Grupo de Pesquisa para que possamos nos 
compreender como sujeitos ativos em uma sociedade, muitas vezes, injusta e desigual.

MATERIAL E MÉTODOS

A partir de pesquisa bibliográfica e documental, analisamos os desenhos e as narrativas 
de vida construídos na dinâmica “Estrada da Formação”, bem como a (re)escrita dessas narrativas,
pelos membros do Grupo durante as ações da Pesquisa “Diálogos do NEEd”.

A pesquisa bibliográfica centrou-se nas discussões sobre formação, memória e os 
princípios norteadores da pesquisa-formação abordados por Brandão (2008), Josso (2004) e Pineau 
(2006), assim como a discussão feita por Moreira (2008) sobre formação docente e a destituição do 
ato de desenhar, como parte do nosso fazer poético/criativo. Essas leituras refletem sobre a
importância da memória e do desenho para a vida humana, seja na infância ou na vida adulta.

Além desse referencial teórico, concluímos a leitura da obra “História oral e memória: a 
cultura popular revisitada” (MONTENEGRO, 2010) para apresentar no II Seminário de Leituras 
Formadoras do NEEd.

Já na pesquisa documental utilizamos como materiais de análise os desenhos e as 
narrativas de vida de membros do NEEd, construídas a partir da dinâmica “Estrada da Formação”,
realizada com os membros desse Grupo de Pesquisa, desde abril de 2009, para subsidiar o 
desenvolvimento das atividades da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, cuja discussão centra-se nas 
experiências formativas de cada membro do Grupo e sua articulação com as ações de pesquisa e 
extensão desenvolvidas pelo NEEd. Nesse sentido, é de suma importância analisar as histórias de 
infância de cada um, para melhor compreendermos o contexto histórico, cultural, político e social 
nos quais esses membros estão inseridos, como parte iniciante do processo da formação humana.

A dinâmica intitulada “Estrada da Formação”, procura evocar momentos charneiras 
(JOSSO, 2004) da formação humana e das vidas dos membros do NEEd, tais como: sonhos, fatos 
marcantes da infância, recortes da vida escolar, obstáculos que tiveram que superar para chegar ao 
desejado, estratégias adotadas para superar esses obstáculos. Inicialmente, isso se dá através da 
representação em forma de desenho por cada participante do NEEd. Em segundo lugar, cada um 
deve escolher uma experiência (ou várias) que foi significativa para sua formação como ser humano 
e escrever sobre ela. Depois disso, cada um deveria reescrever sua narrativa apontando aspectos 
sobre sua formação em pesquisa e a construção de seus interesses temáticos. 
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Analisando as narrativas de vida e os desenhos de cada participante do NEEd, nos 
deparamos com um número de 14 (quatorze) membros do Grupo que continuam participando 
ativamente das atividades da Pesquisa “Diálogos do NEEd” e que fizeram a dinâmica “Estrada da 
Formação”. Destes, 03 (três) entregaram apenas o desenho e 11 (onze) entregaram o desenho e uma 
(ou mais) versão da narrativa escrita. Contudo, destes 11 (onze) apenas 06 (seis) tratam de sua
infância nos desenhos e nas narrativas, embora que todos os desenhos aprasentem marcas da 
infância, mas em sua maioria como parte inicial de uma vida, sem se aprofundar a alguma fase,
acontecimento ou aspectos de sua vida escolar infantil. Dessa forma, optamos por analisar apenas 
esses 06 (seis) desenhos e narrativas, que nos trouxeram elementos importantes sobre a temática da 
formação infantil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O texto “As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de pesquisa-ação-
formação existencial”, de Pineau (2006), aborda o desenvolvimento da utilização das histórias de 
vida em formação, entre o período de 1980 a 2005. Destacando três períodos fundamentais: o 
período de eclosão (nos anos de 1980), o período de fundação (nos anos de 1990), e por fim o
período de desenvolvimento diferenciado (após 2000). Embora o autor destaque que o trabalho 
investigativo com as histórias de vida seja anterior à década de 1980, é nesse momento que vão se 
firmar novos modos de fazer ciência, tentando romper com o modelo positivista e as separações
dicotômicas entre sujeito/objeto, objetividade/subjetividade, e nesse contexto as abordagens 
biográficas despontam nas práticas de pesquisa e formação de adultos nas instituições universitárias 
europeias, envolvendo problemáticas que dizem respeito à formação profissional e também 
existencial das pessoas.

No período de fundação dos anos 1990, além das produções diversificadas surgem as 
associações nacionais e internacionais das histórias de vida em formação, diversificando e 
consolidando canais de divulgação da produção científica dos grupos de investigação-ação, modelos 
teóricos e métodos adotados nessa abordagem, mas também, refletindo sobre as práticas de grupos
de formação e o desenvolvimento de associação, entre outros aspectos.

Para Pineau (2006) as histórias de vida em formação viveriam o período de 
desenvolvimento diferenciado, iniciado nos anos 2000, no qual se observa uma maior diversificação 
das investigações e dos materiais de análise, como os estudos com base na utilização criativa e 
cooperativa da Internet por seus usuários. Ele aponta que nesse período deu-se o surgimento do 
primeiro diploma universitário com base nas histórias de vida em formação, como também as 
primeiras revistas, produções e congressos resultantes de colaborações internacionais, que foram de 
grande importância para materializar um movimento socioeducativo em torno do bios.

Entendida como “[...] uma corrente de pesquisa-ação-formação existencial”, cujo centro 
da reflexão diz respeito a questionamentos envolvendo aspectos éticos, epistemológicos e 
axiológicos, tais como: “Quem faz a história de vida de quem? Por quê? Para quê? Com o quê? 
Quando? Até onde? Em função de que regras e de quais saberes?” (PINEAU, 2006, p. 336) e um
movimento socioeducativo, legitimando o poder do sujeito de refletir sobre sua própria vida e seus 
projetos, fica explícito que as narrativas autobiográficas em contextos de formação-investigação,
nos quais envolve a escrita de sua própria vida, a socialização e a reflexão de experiências 
formativas e profissionais vividas, especialmente no que diz respeito à formação do educador, é 
essencial para a nossa vida profissional, pois poderá nos ajudar a refletir sobre nossas experiências 
formativas e práticas pedagógicas, no desenrolar das atividades, permitindo uma maior articulação 
entre a pesquisa educacional e o cotidiano de profissionais da educação. De acordo com Pineau
(2006, p. 340, destaques no original):

[...] a autobiografia representa um meio pessoal maior, e talvez incontornável, do exercício 
em um círculo diferente do ‘curvar-se (fechar) reflexivo e do desdobrar-se (abrir) 
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narrativo’. Sublinhar ‘o interesse e a dignidade do ato autobiográfico’ é um contrapeso 
necessário às pulsões totalitárias de apropriação cognitiva da vida pelos profissionais do 
sentido.

Portanto, a história de vida em formação é essencial na formação do educador, levando-
o a refletir sobre sua trajetória de formação e também sobre o desenvolvimento de sua prática
pedagógica, na medida em que ele pode ter acesso aos saberes sobre a vida a partir da escrita da
narrativa sobre sua própria vida e da leitura e/ou socialização das vidas de outras pessoas de seu 
círculo de relacionamento profissional e formativo.

O trabalho com as “memórias autobiográficas” (BRANDÃO, 2008) podem trazer a tona 
nossas lembranças de um tempo distante, indo à infância, à luz do que eu sou hoje. E nessa viagem, 
modelos, práticas e representações sobre a escola, a docência e as práticas desenvolvidas na 
formação escolar infantil são evocadas, avaliadas e ressignificadas.

Sabemos que toda criança é criativa, gosta de brincar, riscar, inventar, por isso observar 
como os membros da Pesquisa “Diálogos do NEEd” do DE/CAMEAM/UERN, lidam com o 
desenho, como expressão criativa e poética do ser  humano (MOREIRA, 2008), durante a dinâmica 
“Estrada da Formação”, permite entender percepções sobre infância, práticas e concepções de
educação infantil, pois, segundo Moreira (2008): 

Toda criança desenha. 
Tendo um instrumento que deixe uma marca: a varinha na areia, a pedra na terra, o caco de 
tijolo no cimento, o carvão nos muros e calçadas, o lápis, o pincel com tinta no papel, a 
criança brincando vai deixando sua marca, criando jogos, contando histórias (MOREIRA,
2008, p. 15).

Dessa forma, percebemos a criatividade da criança de forma muito explícita: ela tem a 
capacidade de inventar, criar, inovar; e todos nós que já fomos criança um dia também tivemos essa 
capacidade. Provavelmente, foi através dela que adquirimos certas habilidades, em relação ao 
ensino e a aprendizagem. Compreendemos que a criança precisa de um espaço coletivo e individual 
para sentir-se livre para criar os seus hábitos, o desenho e as brincadeiras são ferramentas para isso 
acontecer. Moreira (2008, p. 17), nos diz que: “Observando a brincadeira livre das crianças pode-se
notar diferenças individuais na maneira de dispor seus brinquedos no espaço. Na maneira de 
desenhar o seu espaço.” Apesar da criança viver em espaços coletivos, as marcas individuais, ou
seja, particularidades de cada uma são percebidas por alguém que observa seus desenhos e suas 
brincadeiras, dessa forma cada criança tem o seu jeito próprio de desenhar e de brincar. Segundo 
esse autor:

Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-la. Observá-la enquanto brinca: o 
brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação do corpo. Estar atento 
à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira como escreve a sua história.
(MOREIRA, 2008, p. 20)

Para ele podemos perceber a criança como sendo capaz de criar os seus espaços e ser 
protagonista dos mesmos, considerando a forma de agir nos desenhos e nas brincadeiras, ela nos diz 
muito, nos ensina a perceber as coisas de uma forma diferente da visão que já temos construída 
acerca das coisas em nossa volta. E também a compreender seus sonhos, desejos e conflitos, 

O que é preciso considerar diante de uma criança que desenha é aquilo que ela pretende 
fazer: contar-nos uma história e nada menor que uma história, mas devemos também 
reconhecer, nesta intenção, os múltiplos caminhos de que ela se serve para exprimir aos 
outros a marcha dos seus desejos, de seus conflitos e receios. (WIDLOCHER, 1971, apud 
MOREIRA, 2008, p. 20).
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Daí a importância de se valorizar a produção infantil e instigar para que a criança possa 
produzir mais, contribuindo para sua formação criadora. Como fator dinamizador do fazer criativo e 
poético do ser humano, desenhar não pode ser considerado como uma atividade típica da criança, 
mas como uma capacidade intrínseca ao ser humano. Contudo, durante a dinâmica “Estrada da 
Formação”, ouvimos repetidamente de vários membros do NEEd, tanto discentes como 
pesquisadores, inclusive àqueles que já lidaram ou lidam com temáticas vinculadas à educação 
infantil, uma reclamação velada em torno da dinâmica, talvez por achar que desenhar seja uma 
atividade apenas infantil, assim como pedidos de desculpa pelos traços rudimentares no domínio da 
“arte de desenhar”. E, nesse sentido, desenhar seria uma atividade específica de artistas plásticos ou 
profissionais que lidam com a representação da realidade em forma de desenho. Corroborando as 
análises de Moreira (2008), ao afirmar que ao longo de sua formação, especialmente a escolar, os 
indivíduos, e nessa perspectiva os educadores, vão se destituindo da capacidade de desenhar e do 
seu fazer poético.

Dessa forma, os desenhos feitos durante a dinâmica “Estrada da Formação” foram 
utilizados como ponto de partida e estímulo para a evocação oral das memórias autobiográficas em
torno da formação dos membros do NEEd. A partir deles os participantes do Grupo escreviam suas 
narrativas de vida e íamos escolhendo os textos para estudo dentro da Pesquisa “Diálogos do 
NEEd”. Aproximando-se da perspectiva das histórias de vida em formação, abordada por Josso 
(2004) e Pineau (2006).

Durante a socialização oral do desenho feito nessa dinâmica, comumente eram 
apresentados aspectos da infância e da formação infantil dos membros do NEEd. Contudo, 
percebemos que nas narrativas escritas essas vivências da infância e da formação infantil nem 
sempre foram retratadas.

Essa afirmação chama atenção para necessidade de momentos de reflexão e 
sistematização, especialmente o registro escrito, nos trabalhos que articulam memória e formação,
para poder, a partir daí, se (re)construir a história. 

Dentre os materiais analisados de 06 (seis) participantes dos “Diálogos do NEEd”, 
trazemos o desenho feito por “Sofia”4, para podermos compreender melhor a importância do estudo 
para identificar aspectos sobre a história da formação infantil dos membros desse Grupo de 
Pesquisa. Em seu desenho, “Sofia”, mescla imagens e palavras para falar de seu trajeto formativo, 
desde a infância até os dias atuais, mostrando algumas dificuldades encontradas no caminho 
percorrido, bem como identificando lugares, instituições e personagens que ajudaram em sua 
caminhada.

Na narrativa escrita “Sofia” destaca três momentos charneiras de sua formação: seu 
nascimento e primeira infância; a mudança para a Zona Rural com 10 anos de idade, os percursos 
do ensino fundamental e médio; e a formação universitária.

Destacamos a seguir dois trechos sobre sua infância e a relação com a escola:

Minha infância foi muito alegre. Só tinha uma vontade: brincar, brincar, brincar. Vivia uma 
inocência sem tamanho. Não lembro, enquanto criança, de ter parado para pensar no que 
queria ser quando crescesse. Estudar para mim era mais uma obrigação do que algo que me 
despertasse interesse e atenção (isso mudou com o tempo). O que mais gostava da escola 
era a hora do recreio e de me encontrar com os amiguinhos e amiguinhas de turma. Na hora 
da aula, ou eu conversava muito ou dormia muito. Rs Meus irmãos sempre iam me deixar e 
me buscar na escola [...] Lembro-me que quando fui estudar com meu vizinho [...], na
mesma escola e na mesma sala, fiquei reprovada. Nós íamos para a escola brincando, 
passava a aula brincando, voltava pra casa brincando, terminava o bimestre apanhando. 
Interessante é que fui a única da minha casa em quem minha mãe bateu porque tirava nota
vermelha. Sou a única que chegou a universidade ([Minha irmã...] ta tentando!). Se é ironia, 
não sei.

4 Pseudônimo escolhido pela participante durante as dinâmicas da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, assim preservando a identidade dos
sujeitos.
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3. Ia fazer 10 anos quando meus pais resolveram morar no sítio. Meus irmãos [...] e eu 
adoramos a ideia. Amávamos o sítio. Não existia lugar melhor para brincar, criar, se 
aventurar (cavernas, trilhas, campo de futebol/vôlei, rio, açude, árvores). Liberdade sem 
limite. Nossos vizinhos também amaram. Todo fim de semana a casa enchia de gente.
Mas a ida para o sítio trouxe algumas dificuldades para estudarmos. Lá havia escola, só que 
com turmas multisseriadas. Eu ia fazer a 4ª série, e minha mãe julgou que me atrasaria se 
me matriculasse numa turma multisseriada com uma professora leiga. Assim, continuei 
estudando na cidade. Como era muito pequena, não dava para ir e voltar, como faziam [... 
meus irmãos], de bicicleta todos os dias. Então, tive que ir morar com as primas 
[...].(SOFIA, 2009, p. 2).

Figura 1: Estrada da Formação de “Sofia” do Grupo “Viagem Mitológica”.
Fonte: Arquivos da Pesquisa “Diálogos do NEEd”.

O desenho e os trechos da narrativa de “Sofia” apontam aspectos diferenciadores entre a 
escola urbana e a escola rural, também demonstram as relações de preconceito que envolve o fazer 
educativo rural multisseriado, que não foi objeto de investigação nesse trabalho. Além disso, como 
demonstra Brandão (2008, p. 61-2, destaques no original):

Relembrar, usualmente, é considerado um ato simples, banal até. Mas quem já não teve 
algumas destas duas experiências: ao contar um fato do passado, da infância ou da 
juventude, repentinamente, aparece associada outra lembrança – de outro tempo, lugar e 
“qualidade”? Ou, em meio às atividades cotidianas, no trânsito, no trabalho, uma lembrança 
– vinda não sabemos de onde – nos “tomar de assalto” e nos surpreender com sua força e 
clareza? As lembranças simplesmente aparecem! Às vezes, fazemos um trabalho de 
rememoração consciente e voluntário, sabemos do que queremos lembrar, buscamos na 
memória fatos determinados, mas, mesmo assim, outras lembranças não previstas 
interferem.

O trabalho de busca é entremeado por outras vivências e percepções atuais sobre as 
experiências narradas. Exigindo do pesquisador um cuidadoso processo de triangulação, seja na 
imersão das demais memórias do grupo estudado, seja na articulação com informações e dados 
sobre o contexto geográfico e histórico citado na narrativa feita pelo narrador/autor.

CONCLUSÃO
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Concluímos que esta pesquisa foi de fundamental importância para uma melhor 
aproximação entre os membros do NEEd do DE/CAMEAM/UERN, bem como vasculhar as
histórias de vidas desencadeadas pela dinâmica “Estrada da Formação”, tanto nos desenhos como 
nas narrativas escritas, quando alguns membros relatam aspectos de sua infância, sobretudo a 
história da vida escolar, nos aproximou de cada um, podendo perceber as dificuldades, os desafios 
enfrentados em sua formação, os desejos (sonhos) e projetos almejados em suas vidas adultas pelos 
membros da Pesquisa “Diálogos do NEEd”.

A pesquisa também nos proporcionou uma aproximação com alguns autores que 
discutem formação e memória, possibilitando um maior aprofundamento nos registros para 
pesquisadores futuros, que desejam trabalhar com essa temática. É interessante que outras pessoas 
possam dar continuidade ao trabalho de resgate das memórias, seja através de desenhos, da 
narrativa oral ou escrita, ou através de outros materiais, como, por exemplo, a fotografia e o vídeo.
Embora que, a análise de desenhos e histórias de vida escritas e a percepção do que o outro nos diz,
não é um trabalho fácil, dada a diversidade de áreas de conhecimento e de saberes que precisamos 
mobilizar para entender essas produções.
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TEORIAS PEDAGÓGICAS NAS PRÁTICAS DE PROFESSORES DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO – UERN

Ana Paula da Silva Braga1; Maria Antônia Teixeira da Costa2.

RESUMO: A presente pesquisa que hora se inicia tem por objetivo maior, analisar a prática 
pedagógica de professores da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande 
Norte - UERN, observando permanências e modificações referentes às ideias pedagógicas no 
período de 1995 a 2011. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em autores que
discutem as teorias pedagógicas. Aconteceu também uma seleção dos sujeitos para a realização da 
pesquisa, quando escolhemos 09 professores que atuam no curso de Pedagogia da UERN, para isso 
ocorreram entrevistas realizadas para a identificação das tendências pedagógicas nas praticas dos 
professores, e por fim, a concretização da pesquisa com a análise das narrativas dos professores 
envolvidos. A partir desses processos, foi possível identificar as teorias pedagógicas presentes nas 
práticas pedagógicas dos professores da Faculdade de Educação e relacionar as práticas com as 
ideias pedagógicas e o novo perfil do pedagogo presente no projeto pedagógico do curso de 
Pedagogia. Concluí-se que a partir das entrevistas realizadas alguns professores puderam refletir
sobre suas práticas, conjeturando que no período analisado aos dias de hoje em algumas práticas 
aconteceram modificações e em outras não.

PALAVRAS – CHAVE: Narrativas (auto) biográficas; Teorias e Práticas pedagógicas; professores 
da Faculdade de Educação;

INTRODUÇÃO

Atualmente, a sociedade brasileira perpassa por um grande processo de modificação
relacionada aos contextos econômicos, políticos, sociais e culturais. Em meio a essa diversidade, o 
desenvolvimento tecnológico e os novos saberes emergentes, estão absorvendo essas 
transformações sofridas. Contudo, essas transformações são manifestadas nas ações dos professores 
e alunos no cotidiano escolar, intervindo no processo ensino-aprendizagem. Assim, exigindo 
respostas as necessidades educativas e formativas dos sujeitos.

Para esse contexto de transformações, inserimos o professor universitário, mas 
precisamente, os professores da Faculdade de Educação – FE da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - UERN, como docentes que carecem de meditar e repensar suas práticas 
pedagógicas considerando que, conforme (COSTA, 2003) “a história nos mostra a prática 
pedagógica do professor em pleno século XXI, ainda com muitas características daquela implantada 
no século XVII”.

Entretanto, é interessante atentar para a prática pedagógica do professor como uma 
prática que possui saberes diversos, como: saberes curriculares, disciplinares, da experiência, da 
tradição pedagógica e das ciências da educação. Essa prática aqui discutida é o agir do professor, 
que envolve o papel da escola, o professor, o aluno, o ensino, a aprendizagem e a sociedade, sendo 
esses pontos que influenciarão na determinação de objetos, conteúdos, metodologia e avaliação da 
educação, corroborando as teorias pedagógicas, as ideias pedagógicas e o novo perfil do pedagogo 
presente no projeto pedagógico do curso de pedagogia – PPC.

Ponderando sobre essas práticas, Saviani entende que o processo educativo é a 
passagem da desigualdade para a igualdade. Onde não se trata de optar entre relações autoritárias ou 

1 Discente do Curso de Pedagogia, Campus Central UERN. E-mail anapaula_braga17@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Educação, Campus Central. UERN. E-mail: prof.maria.antonia@hotmail.com
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democráticas no interior da sala de aula, mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o 
processo de democratização da sociedade. E é a prática pedagógica que contribui de modo 
especifico, isto é, propriamente pedagógica para a democratização da sociedade na medida em que
se compreende como se coloca a questão da democracia relativamente à natureza própria do 
trabalho pedagógico.

MATERIAL E MÉTODOS

As indagações foram feitas a partir de uma Pesquisa Bibliográfica, onde aconteceu à
produção de fichamentos dos livros estudados, estes, são de autores que discutem sobre as práticas 
pedagógicas. Em seguida, houve a realização de uma Pesquisa Documental, onde se teve acesso ao 
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia – PPC, a fim de conhecer o novo perfil do pedagogo 
proposto nesse documento.

Para a execução da pesquisa, foi necessária a Forma e Seleção dos Sujeitos, no qual, 
foram selecionados 09 professores que atuam como docentes no curso de Pedagogia, como critério 
para essa seleção, foi considerado fundamentalmente, professores que atuam desde 1995 e 
perpassaram o período da modificação do currículo antigo para o atual.

A partir de suas narrativas orais ocorreu a análise do desenvolvimento profissional 
destes professores com o foco para a prática pedagógica. Nesse processo de reflexão, abordagem 
biográfica foi fundamentada na perspectiva de Nóvoa (1988), a qual reforça o princípio que é 
sempre a própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão 
sobre o seu percurso de vida.

Outra etapa desse processo foi a Pesquisa Exploratória/ Entrevista semi – estruturada,
onde foi aplicado um roteiro de entrevistas para a identificação das tendências pedagógicas nas 
práticas pedagógicas dos professores que culminaram nas histórias de vida desses sujeitos. A 
escolha pela entrevista semi-estruturada se deu devido a esse tipo de entrevista permitir ao 
entrevistado uma maior maleabilidade na hora de responder as questões.

Enfatizando essa etapa da entrevista, a mesma foi realizada na própria universidade,
necessitando o agendamento com os professores. Para a realização das entrevistas foi indispensável 
à ajuda de equipamentos tecnológicos, como tablet e mp5, para a gravação das entrevistas. É 
interessante ressaltar que algumas entrevistas foi preciso acontecer em dois ou mais encontros, para 
se obter a conclusão com êxito.

Por fim, a Análise e Discussão das Narrativas dos Professores, a partir das reflexões 
sobre suas práticas pedagógicas e as tendências pedagógicas semelhantes. Portanto, houve a 
construção de um quadro exemplificando as práticas dos professores junto às teorias identificadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a análise das práticas pedagógicas dos professores, das ideias pedagógicas e o novo 
perfil do pedagogo presente no PPC – de Pedagogia, foi essencial a cooperação de Saviani(2007) 
quando o mesmo apresenta suas teorias, o que entende por ideias e práticas pedagógicas.

O autor esclarece de imediato sua acepção de ideias pedagógicas, que para ele “por 
ideias pedagógicas entendo as ideias educacionais, não em si mesmas, mas na forma como se 
encarnam no movimento real da educação, orientando e, mas do que isso, constituindo a própria 
substância da prática educativa”. (SAVIANI, 2007).

Para Saviani as teorias são:
- Tradicional;
-Escolanovista;
-Tecniscista;
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-Critico – Produtivista;

Tabela 1: Teorias Pedagógicas na visão de Saviani.

Fonte: informações organizadas pelas autores a partir de Saviani (2007)

Ao discutir e entender as teorias pedagógicas enfatizadas por Saviani iniciou-se a coleta 
de dados a partir das entrevistas ocorridas no período de outubro a dezembro de 2012, logo após as
entrevistas, houve a elaboração de um quadro com as teorias pedagógicas estudadas e que foram 
encontradas nas práticas dos professores envolvidos.

Para o professor 1, “A aula tradicional de exposição oral, ainda é predominante na 
FE. Na minha pratica ainda predomina esse modelo”. Para essa conjuntura Saviani destaca que, o 
ensino tradicional “(...) se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo, 
que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos ainda estão passando”. ( SAVIANI, 1984, 
pag.47).

Nas falas de alguns professores, também pode-se notar que suas práticas ainda são 
muito mescladas entre as teorias estudadas. Vejamos, para os Professores 2 e 3: “O professor ainda
fala muito, ainda passa muito tempo com aula expositiva, mas eu vejo também uma mudança muito grande 
com relação à participação do aluno nos projetos de pesquisa, nos trabalhos que são apresentados, eu vejo 
que a gente ainda tem, mas é uma coisa mesclada, eu não vejo só, por exemplo, aulas tradicionais, eu não 
vejo totalmente, mas vejo uma mudança muito grande”

Para o professor 4, “A metodologia de ensino que eu adotava era, preferencialmente, as aulas 
expositivas com interpretação dialogada dos textos. Adotava muito a exposição de recursos esquemáticos 
para provocar o debate. Minhas aulas, no entanto, não seguiam um mesmo modelo prescrito. Tanto poderia 
iniciar com os dados de uma pesquisa, como poderia iniciar anotando os conteúdos no quadro. Eu procurava 
sempre cumprir um roteiro que chegasse a uma conclusão daquele conteúdo, ao menos parcialmente”

Nesta posição, os professores mencionados apresentaram práticas Tradicionais e 
escolanovista.

TRADICIONAL
 A educação como direito de todos e dever do Estado;
 A escola tem o papel fundamental de difundir a instrução 

e transmitir o conhecimento;
 A escola se organiza centrada no professor;

ESCOLANOVISTA

 Essa tendência mantinha sua crença no poder da escola e 
em função da equalização social.

 Tratamento singular, a partir das diferenças dos alunos;
 O professor é visto como orientador e estimulador da 

aprendizagem;

TECNICISTA
 Discute de forma extensa a pedagogia Tecnicista;
 Busca a objetivação do trabalho pedagógico;
 A educação é concebida como um subsistema;

CRITICO -
REPRODUTIVISTA

 Faz critica a educação dominante;
 Evidência as funções reais das políticas educacionais;
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Em coerência com o currículo de pedagogia e suas modificações, alguns professores 
que vivenciaram de perto essa transição relataram que o novo currículo de pedagogia não trouxe 
mudanças em suas práticas principalmente em relação à metodologia, conforme é demonstrado nas 
narrativas de professores abaixo: “ Ela continua a mesma, exatamente porque essa pergunta é uma 
pergunta que eu gosto muito de discutir, porque as ciências humanas [...] é muito teórica, ela é muito 
subjetiva é diferente das ciências exatas e naturais onde os dados são muito objetivos. O Curso de Pedagogia, 
qualquer currículo de qualquer curso ele tem que atender a sociedade, você não pode ter um currículo de um 
curso que não possa formar e educar os alunos pra serem absolvido pela sociedade (PROFESSOR 5)”

Para o professor 6: “Acredito que não. Acho que ainda permanece muito centrado, a gente leva 
muito pra sala de aula a questão do projetor porque otimiza,  mas o centro da aula, de repente quando você 
substitui um quadro por um projetor não quer dizer que você está mudando de metodologia, você está 
mudando apenas o instrumento. Então, está questão dessa dinâmica do aluno, mais tempo produzindo [...] Eu
acho que eu preciso investir mais nisso, o aluno ele precisa se dedicar mais ao espaço da sala de aula e a 
produção”

Corroborando com o novo perfil do pedagogo, o projeto pedagógico do curso de 
pedagogia controverte que, “desse modo, a docência será aqui considerada como o fundamento da 
formação e da identidade do pedagogo, refletindo na e sobre a prática educativa”. (PROJETO 
PEDAGÓGICO DE PEDAGÓGIA, 2007).

Acho que realmente o currículo precisa trabalhar na perspectiva da docência, por 
que antes de qualquer coisa você é um professor, você é um docente. Então, eu 
acho que o currículo precisa trabalhar nessa perspectiva, e acho que, muitos 
professores do nosso curso tem dado exemplo disso, exemplos práticos dessa 
necessidade de trabalhar sem dicotomizar a teoria e a prática, agora dentro de um 
universo tão grande a gente sabe que temos as nossas dificuldades e que a gente 
precisa está superando essas dificuldades. Todas as nossas discussões, todas as 
nossas reuniões são sempre nessa perspectiva de superar essas dificuldades 
(PROFESSOR 7)

O professor 8 ratifica expondo que:

O novo perfil do pedagogo teve uma mudança substancial, fundamental. O 
currículo antigo era carregado, eivado, havia um excesso de teoria. Quando o curso 
de pedagogia se dispunha a qualificar, a formar, a graduar professores que iam 
trabalhar com alunos em sala de aula, iam ministrar também disciplina em sala de 
aula também, como ciência, matemática, essa coisa toda. Mas o currículo não dava 
essa qualificação pra o aluno, porque havia um excesso de teorias e pouca prática, a 
teoria precisava ser comprovada na prática, mas o curso não permitia

Em conexão com o novo perfil do pedagogo, os professores puderam refletir em 
semelhança a sua prática como docente do curso de pedagogia, sobre o que venha a ser o ensinar e o
aprender. Para o professor 9,

Eu prefiro trabalhar com o conceito de aprendizagem, porque de 96 pra cá o que eu
tenho mais investido é na aprendizagem, então é o aprender mais do que o ensinar. 
Estou ali em sala aprendendo também com os textos e com o texto dos alunos, das 
suas vivências, dos seus costumes, dos seus lugares de origem. Então, o centro da 
minha atuação é na perspectiva da aprendizagem, eu me coloco como aprendiz, me 
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coloco em construção permanente dos conhecimentos, porque eu me coloco 
constantemente na construção da aprendizagem. Então, ali nós aprendemos 
constantemente, e ainda ancorada por isso, eu trago Brandão, por que Brandão vai 
realmente trabalhar essa ideia de que “nós aprendemos em todos os lugares, 
aprendemos em todos os contextos e em todos os textos”. Então assim como eu 
construo essas aprendizagens, os alunos vão se percebendo como sujeitos desse 
processo de aprendizagem”.

A partir das reflexões e das respostas dos professores, foi plausível a construção de um 
gráfico exemplificando as suas práticas a partir de porcentagens. Constata-se que os professores da 
Faculdade de Educação apresentam em suas práticas as teorias: crítico-produtivista, tecnicista, 
escolanovista e tradicional.

Por fim, é pertinente conceber que, segundo Saviani, “[..] o papel do professor é de 
garantir que o conhecimentos seja adquirido [...]”. Com essa aludida reflexão de Saviani, é 
interessante perceber que o professor deve sempre buscar condições para que o aluno compreenda a 
realização de tarefas e de esforços necessários à aquisição de conhecimentos, e de conteúdos que 
sejam ricos para a formação, enquanto profissional professor. 

CONCLUSÃO

Após a realização deste trabalho obteve-se a seguinte conclusão, que o professor em si 
mesmo enfrenta um drama individual muito grande, onde foi possível perceber a apresentação de 
um pensamento escolanovista, que opera em uma educação tradicional, que sentem-se pressionados 
pelo planejamento e a racionalização do tecnicismo e são acusados de não atender a critérios de 
eficiência e produtividade.

Todavia, identificar as teorias pedagógicas presentes nas práticas dos professores foi 
oportuno para a formação de futuros docentes, onde o PPC de pedagogia, apesar de suas mudanças 
não obteve grande impacto nessas práticas. Porém, a pesquisa foi pertinente para maior 
aprofundamento teórico, e o que o curso de pedagogia oferece e em que pontos pode-se melhorar.

Porém, adquiriu-se sucesso no tocante a formação continuada dos professores, o corpo 
docente de pedagogia está cada vez mais rico e científico. Os professores estão mais envolvidos
com os discentes e, essa ideia de formação continuada perpassa para essa outra classe, os alunos 
estão cada vez mais buscando participação em projetos, monitorias, etc.

Concluí-se dizendo que o currículo de pedagogia já avançou bastante, mas que ainda 
precisa ter alguns ajustes necessários em relação à carga horária das disciplinas, a própria carga 
horária do curso e outras coisas a mais. Contudo, foi gratificante a realização dessa pesquisa para 
conhecer melhor o corpo docente do curso, como também para proporcionar uma reflexão para cada 
aluno enfatizando que prática está sendo gerada durante a sua própria formação.
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UM MAPA DA PRODUÇÃO DISCENTE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UERN (2009 A 2012)

Mônica Mayara de Queiroz Melo1; Maria da Conceição de Lima Andrade2

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

Palavras-Chave: Produção discente; Pós-Graduação lato sensu em Educação; Curso de 
Especialização em Educação; Currículo.

INTRODUÇÃO

No Brasil, deposita-se nos programas de Pós-Graduação expectativas de que novos 
conhecimentos e descobertas inovadoras sejam realizados, uma vez que a pesquisa científica ocorre 
majoritariamente em universidades públicas e, secundariamente, em laboratórios privados ou 
empresas (PEREIRA; ANDRADE, 2008). Seja para cumprir exigências de titulação para a 
formação dos quadros acadêmicos das universidades, seja como imperativo profissional, seja por 
interesse próprio, o fato é que nas últimas décadas a procura pela qualificação em cursos de pós-
graduação vem aumentando consideravelmente e, como conseqüência, o volume da produção 
acadêmica também tem crescido vertiginosamente se considerarmos o período que compreende 
desde a elaboração das primeiras dissertações no País até os dias atuais. No caso da Pós-Graduação 
em Educação, não tem sido diferente. A quantidade de artigos em revistas especializadas, livros, 
comunicações em eventos científicos etc., fruto dos resultados de pesquisas realizadas em cursos de 
Mestrado e Doutorado, também vem sendo incrementada ao longo dos anos. No entanto, uma 
apreciação sobre os resultados científicos da produção acadêmica não pode limitar-se ao volume 
físico dos trabalhos que já foram produzidos. Chizzotti (1991, p. 31) sugere

1 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN; e-mail: mayara.qmelo@hotmail.com
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que se devam realizar estudos mais sistemáticos sobre a produção acadêmica,
para se chegar a avaliações fundamentadas sobre as carências e insuficiências
da produção científica de Pós-Graduação: dissertações e teses, por exemplo, que 
equacionem as distorções e provoquem orientações mais consequentes;
pesquisas que identifiquem lacunas, levantem os “nós” atuais de práticas que se 
foram cristalizando na evolução da Pós-Graduação, ou de problemas que o
cotidiano foi transformando em hábitos de certeza.

Apesar de a sugestão acima estar direcionada para a produção oriunda dos cursos de
Mestrado e Doutorado, essa também deve ser uma preocupação dos Cursos de Pós-Graduação lato
sensu (Especialização), principalmente quando um estudo nesse âmbito pode revelar, de certa 
forma, os possíveis equívocos e os feitos exitosos fornecendo, assim, indicadores não apenas para 
uma análise e melhoria da própria especialização, como também da Pós-Graduação stricto sensu.

Nesse sentido, o objetivo a que se propõe esta pesquisa é o de mapear a produção 
discente – monografias – oriunda da última matriz, ou seja, das X e XI versões do Curso de 
Especialização ofertado pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (FE/UERN).

No que diz respeito à reflexão sobre os cursos de Pós-Graduação stricto sensu na área 
da Educação no Brasil, deve-se considerar razoável a literatura existente sobre o assunto, podendo 
ser mencionado os seguintes trabalhos, entre outros: ALVES, 1992; ANDRADE, 2001; CASTRO 
et al, 1993; FERREIRA, 2007; FISCHER, 1991; GATTI, 1983, 1992; KUENZER; MORAES, 
2005; OLIVEIRA, 2006; SOUZA; GAMA, 2002; TORRESAN, 2009, WASSEM, 2007.

No entanto, há de se constatar a quase inexistente literatura especializada na área 
quando se trata da produção discente na Pós-Graduação lato sensu do País, tendo sido localizado 
nos levantamentos bibliográficos apenas uma pesquisa cuja preocupação recai sobre os trabalhos 
que discutem o tema da ludicidade (OLIVEIRA, 2009). No que diz respeito ao Curso de 
Especialização da FE/UERN, foram identificados um artigo que trata do mapeamento do que foi 
produzido na área de gestão educacional (MEDEIROS, 2004) e outro trabalho na área de formação 
do professor (BRAZ et al, 2009).

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de tipo 
bibliográfico e documental, uma vez que foram adotadas como fontes primárias as monografias 
produzidas na última matriz curricular do Curso de Especialização em Educação da FE/UERN, bem 
como os documentos necessários à sua criação, os projetos contendo as matrizes curriculares e os 
relatórios finais de cada versão. Além disso, contou com o recurso a fontes testemunhais, pois 
foram investigados os alunos da X e XI versões da 5ª matriz do referido Curso por meio da 
aplicação de questionários compostos de perguntas abertas e a realização de entrevista 
semiestruturada com a sua atual Coordenadora.

Neste estudo, ao mapear as monografias, não se pretende estabelecer concordâncias ou 
discordâncias pontuais de conteúdo, nem tampouco classificar as produções a partir de critérios 
geralmente arbitrários. Não se pretende, também, repetir as costumeiras valorizações implicadas em 
juízos tais como “boa ou má produção”. O que se busca são as regularidades dessa produção, num 
certo contexto acadêmico (a instituição citada) e num determinado período histórico (2009 – 2012).

Para o mapeamento das monografias, foi feito o fichamento de cada uma delas levando 
em consideração as informações da ficha catalográfica, do resumo e do texto. Durante a leitura do 
texto, foram identificados a problematização da pesquisa, a metodologia, os conceitos e autores 
mais utilizados. Além disso, foram registradas conclusões a que chegaram as pesquisas e as 
eventuais sugestões contidas nas monografias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A institucionalização da Pós-Graduação em Educação no Brasil ocorreu com a Lei n. 
5.540 de 28 de novembro de 1968, a chamada Lei da Reforma Universitária. Já existia, entretanto, 
desde o ano de 1965 o Programa de Mestrado em Educação na PUC/RJ. O nascimento da pós-
graduação stricto sensu em educação ocorre, assim, nos anos de 1960 e 1970 num momento de 
aguda politização da área educacional sob a égide do marxismo (ANDRADE, 2001). No entanto, só
em 1995 acontecem as primeiras discussões sobre a implantação de um programa de pós-graduação 
lato sensu em educação na então denominada Universidade Regional do Rio Grande do Norte
(URRN). Os professores Francisca Otília Neta e Raimundo Nonato de Araújo elaboraram um 
projeto que, depois de discutido e aprovado, deu início à primeira turma do Curso de Especialização
cuja habilitação era em Pesquisa Educacional (1ª matriz curricular). O Curso surgiu da necessidade 
de institucionalizar e sistematizar o ensino de Pós-Graduação na Faculdade de Educação e ocorreu 
no período de julho de 1996 a dezembro de 1997 e teve como coordenadora a professora Francisca 
Otília Neta.

Reconhecendo as limitações na área de Pesquisa no seu interior, a Faculdade de 
Educação procurou, em função do curso, organizar linhas de pesquisa sobre o 
ensino básico enfocando o processo de ensino aprendizagem e enfatizando estudos 
na área de Psicologia, Filosofia, Sociologia, Didática, Leitura e Escrita. (UERN, 
1998, p. 01).

Depois de concluído este primeiro Curso em Pesquisa Educacional, outro Curso foi 
iniciado em outubro de 1997 e concluído em março de 1999, nomeado agora de Curso de 
Especialização em Educação e data daí a sua primeira versão (2ª matriz curricular). Este Curso
surgiu da necessidade de dar continuidade à proposta de institucionalização e sistematização da pós-
graduação, no interior da FE/URRN, para que fosse possível a consolidação de suas linhas de 
pesquisa e para que favorecesse condições para criação e implantação do Mestrado em Educação.
Foi coordenado pelas professoras Arilene Maria Soares de Medeiros e Francisca Otília Neta e
estava composto por dois campos temáticos: Alfabetização e Gestão dos Sistemas de Ensino
(UERN, 1999a).

Em agosto de 1998, foi implantada a segunda versão do Curso de Especialização em 
Educação que teve a coordenação da professora Verônica Maria de Araújo Pontes e aconteceu no 
período de 31/08/98 a 30/11/99. Este formato era composto pelos seguintes campos temáticos: 
Alfabetização, Gestão dos Sistemas de Ensino e Formação de Professores (UERN, 1999b).

Coordenado pelas professoras Maria Cleonice de H. Melo e Francisca Otília Neta, 
aconteceu a terceira versão do referido Curso no período de 30/08/1999 a 28/02/2001 (UERN, 
2001). A professora Francisca Otília Neta passa a coordenar também a IV versão que se realizou no 
período de 20/03/2001 a 27/09/2002 (UERN, 2002).

Ainda sob os auspícios da 2ª matriz, a V versão do Curso de Especialização é voltada 
para Educação Básica e sua clientela é formada por licenciados e professores da Rede de Ensino 
Pública e Privada de Mossoró e Região. O Curso foi coordenado pela professora Francisca de 
Fátima Araújo Oliveira e se realizou no período de 11/03/2002 a 30/01/2004. Segundo o Relatório 
Final,

a despeito de todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos 02 anos, quais 
sejam: redução do quadro de docentes, em especial, professores devidamente 
habilitados para orientar monografia, é mister ressaltar que tais problemas não 
foram empecilhos para a oferta anual de outros cursos (6º e o 7º em processo de 
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tramitação e seleção) nem para a manutenção do bom nível deste curso. (UERN, 
2004, p.4).

Nesta matriz, começa a ser adotado um exercício de apresentação de projeto inicial, 
onde os alunos têm a oportunidade de receber opiniões de professores convidados, esquema este
ainda praticado na versão em vigor. Esse é um momento de troca que pode enriquecer cada vez 
mais o trabalho de monografia (UERN, 2004).

A professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira também coordenou a versão seguinte 
que aconteceu no período de 05/05/2003 a 20/12/2005. Nesta nova matriz curricular, a 3ª, nota-se a 
execução de novos campos temáticos, quais sejam: Educação Especial, Educação de Jovens e 
Adultos e Ensino e Currículo Escolar. Cabe ressaltar que foi a partir dessa matriz que as 
monografias passaram a ser defendidas por obrigatoriedade diante de comissões julgadoras para que 
fossem avaliadas e os alunos pudessem, dessa forma, cumprir as exigências necessárias para a 
obtenção de título de especialista em educação (UERN, 2006).

A VII versão, 4ª matriz curricular, que se desenvolveu entre dezembro de 2004 e junho 
de 2007, foi coordenada pela professora Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro. Segundo o Relatório 
Final, o campo de Ensino e Currículo Escolar foi retirado desta matriz em virtude do reduzido 
número de orientadores (UERN, 2007). No entanto, esses campos temáticos retornam na VIII 
coordenada pelo professor Alexsandro Donato Carvalho e realizada no período de junho de 2006 a 
julho de 2008. Esse mesmo professor coordenou a versão seguinte que aconteceu de novembro de 
2007 a agosto de 2010.

Coordenado pela professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira, de junho de 2009 a 
janeiro de 2011 realizou-se a X versão. Dessa vez, foi inserida uma etapa a mais no processo 
avaliativo: a entrevista. Assim, os candidatos passavam pela prova escrita (eliminatória), pela
entrevista (classificatória) e pela análise do curriculum vitae (também classificatória). Nesta versão,
em sua 5ª matriz curricular os campos temáticos foram: Ensino e Currículo Escolar, Formação de 
Professores, Gestão dos Sistemas de Ensino e Políticas para a Diversidade e Inclusão (UERN, 
2011).

A professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira também coordena a XI versão, 
provavelmente, a última desse ciclo, uma vez que já está constituída a comissão que discutirá,
avaliará e proporá os novos rumos da pós-graduação lato sensu da FE/UERN. Com início no dia 
06/12/2010 a última versão ainda não foi concluída em função de duas greves que aconteceram
nesse período. Como conseqüência, o Relatório Final referente a essa versão ainda não foi 
elaborado.

Como se pôde observar, desde o primeiro Curso de Especialização em Pesquisa 
Educacional até a XI versão do Curso de Especialização em Educação, algumas mudanças foram 
implementadas produzindo cinco matrizes curriculares. De acordo com a atual Coordenadora, todas 
as modificações foram “resultado de um processo de avaliação realizado por comissões designadas 
para isso que ponderaram sobre as necessidades relativas a cada momento histórico e sobre o que 
podia ou não mudar, pois o Curso tem uma formatação geral”.

O foco desta pesquisa, no entanto, recai sobre as produções discentes da 5ª matriz 
curricular. Na X versão inscreveram-se 44 alunos, mas apenas 27 concluíram. As monografias
produzidas estão assim distribuídas em seus respectivos campos temáticos: doze em Formação de 
Professores; sete em Ensino e Currículo Escolar; quatro em Gestão do Sistema de Ensino e quatro
em Políticas para a diversidade e inclusão. Na XI versão foram 23 inscritos e desse número 18
apresentaram seus trabalhos: quatro em formação; cinco Ensino e Currículo cinco em Gestão; dois 
em Políticas para a diversidade e inclusão e dois em alfabetização. As sete primeiras defesas antes 
da greve aconteceram entre os meses de fevereiro e maio de 2012. Depois da greve, aconteceram 
onze defesas. A demora na entrega dos exemplares finais das monografias à Secretaria do Curso 
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impossibilitou a consulta a esse material em tempo hábil para a conclusão desta pesquisa. Portanto, 
o que se tem a seguir é o mapeamento realizado a partir dos fichamentos das monografias da X 
versão. A síntese dos trabalhos foi organizada de acordo com os campos temáticos.

Formação de professores – os estudos reunidos nesse campo tratam de questões 
diretamente relacionadas à formação de professores em Cursos como Letras, Geografia e Pedagogia 
e dos saberes e práticas necessários a essa formação, discutindo temas como didática, estágio 
supervisionado, planejamento escolar, relação teoria/prática. Além disso, é presente a discussão 
sobre a formação dos sujeitos em instituições escolares de educação básica. Podem ser encontrados, 
ainda, trabalhos que abordam o tema da inclusão. Diante das deficiências detectadas e já bem 
conhecidas dos cursos de formação de professores, as conclusões a que chegam as monografias 
mencionam a importância do estágio supervisionado para a aquisição da prática profissional e do 
planejamento no processo ensino-aprendizagem, bem como a necessidade de uma aproximação 
entre os saberes disciplinares e a prática docente e de uma (re) avaliação desses Cursos. Os autores 
mais utilizados são Selma Garrido Pimenta, Maurice Tardif, José Carlos Libâneo e Paulo Freire 
dentre outros.

Ensino e currículo – as pesquisas desenvolvidas, nesse campo, conjugam esforços para 
o entendimento das questões educacionais relativas ao âmbito da educação escolar, tais como: a 
utilização de recursos didáticos no ensino (visitas ao Museu do Petróleo, roleplaying game, livro 
didático), bem como à atuação do pedagogo em espaços não-escolares a partir da análise do novo 
currículo do Curso de Pedagogia da UERN. Nesses trabalhos, ficou evidente a importância do uso 
diversificado de recursos didáticos no processo ensino-aprendizagem para despertar o interesse dos 
alunos pelas disciplinas escolares. Quanto à discussão sobre os espaços não-escolares é notória a 
necessidade de aprofundamento sobre esse tema, pois falta, por parte de alunos e professores do 
Curso de Pedagogia, definição conceitual sobre o papel do pedagogo nesses espaços. Os autores 
mais citados: José Augusto Pacheco, Sônia M. Leite, Circe Bittencourt, Maria da Glória M. Gohn, 
Jaume Trilla & Elie Ghanem.

Gestão do Sistema de Ensino – foram quatro as pesquisas desenvolvidas nesse campo,
dos quais três abordam políticas públicas voltadas às relações escola / família e um quarto trabalho 
trata de aspectos do funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Mossoró. Os conceitos 
presentes nos estudos são o de democracia, representação democrática, qualidade da educação, 
violência, família e políticas públicas. As contribuições do campo indicam a necessidade do 
estreitamento das relações entre escolas e famílias pelas vias de políticas públicas, a exemplo das 
políticas de prevenção e combate à violência nas escolas, assim como os programas de saúde da 
família e de aceleração da aprendizagem. Os autores mais recorrentes são Norberto Bobbio, Moacir 
Gadotti, Dermeval Saviani, Bernard Charlot, Boaventura de Sousa Santos, Sérgio Haddad, Pablo 
Gentilli, entre outros.

Políticas para a diversidade e inclusão – nesse campo também foram desenvolvidos 
quatro trabalhos, nos quais se sobressai a abordagem psicossocial de temas relacionados à 
educação. Assim, verifica-se a presença de trabalhos sobre síndrome de Down, esquizofrenia e 
bullying em ambientes educacionais. Um quarto texto aborda a memória do idoso como registro de 
processos formativos de longo prazo. As contribuições desse campo incidem sobre recomendações 
para uma maior conscientização no ambiente escolar e na sociedade civil a respeito de disfunções 
tais como esquizofrenia, síndrome de Down e bullying. Menciona-se, também, que a família em 
parceria com a escola é primordial para a aquisição da linguagem oral, principalmente nos 
primeiros anos de vida. Os autores mais freqüentes são Ecléa Bosi, Maurice Halbachs, Lev
S.Vigotsky, Paulo Freire, Bernard Charllot, dentre outros.

Em todos os quatro campos, do ponto de vista metodológico notabiliza-se a pesquisa de
abordagem qualitativa, com uso de instrumentos tais como entrevista e questionário. É identificável, 
também, o recurso à pesquisa autobiográfica.
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Embora se verifique uma concentração acentuada em objetos canônicos, caracterizando 
assim o que pode ser chamado de repetição temática, a exemplo de estudos sobre formação e 
necessidades formativas do professor, observa-se a emergência de objetos e abordagens, tais como 
da história dos colégios e das narrativas autobiográficas como recurso metodológico, se não novos, 
pelo menos um tanto fora das recorrências citadas. Aparecem, também, temas que só recentemente 
ganham relevância, em parte devido à frequência com que são noticiados pela mídia, a exemplo da 
violência escolar em geral e do bullying em particular.

Além do mapeamento das monografias, foram utilizados questionários com questões 
abertas para a coleta de informações com os alunos da XI versão. Dos 23 questionários enviados,
retornaram apenas sete. Indagados sobre as contribuições do Curso, os alunos foram unânimes ao 
afirmar que o Curso ampliou, pelas leituras e pesquisas realizadas, as qualificações profissionais o
que teve como conseqüência o aprofundamento dos conhecimentos na área da Educação e uma
melhoria em suas práticas pedagógicas. Além disso, mencionaram o fato de terem despertado a 
capacidade de observar no cotidiano escolar fatos que antes passavam despercebidos. O que os leva 
a afirmar, também, que tiveram as suas expectativas satisfeitas em relação ao Curso e às disciplinas 
cursadas de uma maneira geral.

No entanto, algumas dificuldades foram identificadas, dentre elas: a ausência de 
professor para orientar o tema de interesse; o cronograma e horário das disciplinas; o acervo 
bibliográfico desatualizado da biblioteca da UERN; a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da 
UERN; algumas disciplinas descontextualizadas e os encontros de orientação focados apenas no 
produto final (monografia e defesa) e não no processo de aprendizagem. Um grave problema 
mencionado tanto pelos alunos quanto pela Coordenadora foi como as duas greves que aconteceram
durante o período de realização do Curso interferiram no ritmo do desenvolvimento das pesquisas e, 
quando do retorno, a correria para a entrega do texto escrito e a defesa em tempo hábil.

Sobre as sugestões dadas pelos alunos para a melhoria do Curso foram citadas a 
necessidade da disponibilidade de tempo por parte dos professores para orientação, bem como um 
maior comprometimento por parte dos mesmos. É mencionada a possibilidade de que os alunos 
fossem ouvidos durante o processo de escolha das orientações. Sobre as disciplinas, que deveriam 
seguir o modelo da graduação, ou seja, cada dia da semana para uma disciplina diferente. Sugere-se,
ainda, o aumento da quantidade das disciplinas específicas dos campos temáticos com o seu 
correspondente aumento na carga horária. 

CONCLUSÃO

Uma das primeiras conclusões a que se pode chegar com relação ao Curso de 
Especialização em Educação da FE/UERN diz respeito ao cumprimento de sua função de inserção 
social. Desde que foi criado em 1996, as diferentes versões têm formado professores não apenas da 
Educação Básica, bem como professores da própria Faculdade de Educação da UERN: alguns 
destes tendo já concluído o Doutorado. Também é digno de registro o fato do Curso de 
Especialização em educação funcionar, atualmente, conforme se pode verificar a partir das 
trajetórias dos ex-alunos, como instância de recrutamento para o Mestrado em Educação da UERN.

Outro fato que ressalta a importância do referido Curso pode ser mencionado quando, 
por ocasião da implantação do Curso de Mestrado em Educação na mesma Instituição no ano de 
2010, foi questionada a continuidade da pós-graduação lato sensu. Todos os professores da 
FE/UERN foram unânimes em concordar pela manutenção do Curso, pois reconhecem que ainda há 
uma demanda formativa reprimida. No entanto, observam também, a necessidade de uma avaliação 
do Curso objetivando um redirecionamento do formato atual. A perspectiva é a de que alguns 
problemas identificados nesta pesquisa, dentre eles a repetição temática das monografias, sejam 
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levados em consideração quando das discussões que serão realizadas oportunamente sobre o novo 
perfil e características das próximas edições do referido Curso.
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