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Relação dos Resumos Expandidos 
 

Apresentação 

 

GT 1 – Abordagens Teórico-Metodológicas sobre Espaço nas Ciências 
Humanas 

Autores Título do Resumo Expandido 

PESSOA, Jomara Dantas Aportes teóricos à discussão de pequenas cidades 

NASCIMENTO, Robson Renato 
Sales do 

AZEVEDO, Jucicléa Medeiros de 
As escolas do pensamento geográfico 

SILVA, Moacir Vieira da 
ARAÚJO, Josélia Carvalho de 

Leituras e nuances do espaço urbano 

SILVA, Rogério Holanda Martin Heidegger: a ontologia do espaço 

ARAÚJO, Fábio Rodrigo 
Fernandes 

TAVARES, Jeferson Carlos 
Araújo 

O espaço da igreja e do terreiro de candomblé: 
breves considerações geográficas e culturais 
sobre seus elementos espaciais de construção 

 

GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

Autores Título do Resumo Expandido 

MAIA, Arilane Fernandes 
 CHAVES, José Ilânio  

CARVALHO, Ronaldo Valentim de 

A cidade de Pau dos Ferros/RN e seus processos 
de organização espacial, contando a experiência 
da aula de campo e a importância do estudo do 
meio no ensino de Geografia 

NASCIMENTO, Alessandra 
Holanda 

SANTOS, Roberta Nayara 
Bezerra dos 

SILVA, Cledina Monielle Souza da 

A educação ambiental no ensino básico do 
município de Marcelino Vieira - RN 

BRITO, Luan Talles de Araújo 
VIEIRA, Demóstenes Dantas 

A produção discursiva no ciberespaço e as 
crenças dos professores de língua portuguesa 

NASCIMENTO, Alessandra 
Holanda 

ANDRADE, Francisca Gilcileide 
SOUZA, Guilherme Fernandes 

Análise quali-quantitiva do ensino de Geografia 
na zona rural de Pau dos Ferros (um estudo de 
caso na Escola Dr. José Torquato de Figueiredo) 

MAIA, Arilane Fernandes 
ARAÚJO, Ana Cristina Carvalho 

CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

Conhecendo a Feira-Livre de Pau dos Ferros 
através dos conceitos chaves da Geografia na 
educação básica 

PINTO, Francisco Ringostar 
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

Cultura, espaço e ensino de Geografia 

MELO, Izabel Cristina de Paiva 
CAMPOS, Maria Alcicleide 

Educação à distância no Brasil: 
desenvolvimento e desafios. 
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Ferreira; 
VITO, Flávio de Almeida de 

LINHARES, Kayte Katiane 
Pereira 

Educação ambiental, sustentabilidade e coleta 
seletiva na cidade de Olho d’agua do Borges: 
porque não funciona? 

MAGALHÃES, Aline Kalyane 
Ferreira 

BEZERRA, Maria Luiza Alves 

Em defesa da educação para e no Trânsito no 
Ensino Básico (EB) como Forma de Melhor 
Organizar o Espaço Social e Geográfico  

CARMO, Francisco Gildevan H 
Grupos camponeses e livros didáticos: uma 
análise da inclusão do espaço rural e seus 
sujeitos nas narrativas históricas escolares 

BEM, Geralda Maria de 
RODRIGUES, Adriana de Cássia 

OLIVEIRA, Raimundo Alexandro 
de 

O conceito de lugar no livro didático de 
geografia na educação infantil 

NASCIMENTO, Jocivânia 
Fernandes do 

NASCIMENTO, Josival Fernandes 
do 

O ensino de geografia e a didática em sala de 
aula 

SILVA, Ananias Agostinho 
TORRES, Maria Gorete Paulo 

SILVA, Francisco Vieira da 

Ontem, hoje e amanhã: a ordem dos 
acontecimentos em textos produzidos por 
crianças em fase de alfabetização 

SILVA, Narla Suênia Ferreira da 
FABRÍCIO, Ruth Gabryella Neves 

Trabalho de campo como recurso didático no 
ensino da geografia na rede pública da cidade de 
Marcelino Vieira-RN 

MAIA, Antonio Lucielhingtom 
GURGEL, Taís Cristina Nunes 

Pereira 
CAMPOS, Maria Alcicleide 

Ferreira 

Uma reflexão sobre o ensino de geografia e a 
utilização dos recursos didáticos 

 

GT 3 – Ensino Multicultural nas Ciências Humanas 

Autores Título do Resumo Expandido 

COSTA, Maria Ivanúbia Lopes 
da 

Multiculturalismo e interculturalismo: 
representações da diversidade 

MAIA, Andrea Paula Rego 
O Multiculturalismo e as Práticas Pedagógicas no 
Ensino de Geografia 

BEM, Geralda Maria de  
BEZERRA, Keutre Gláudia da 

Conceição Soares 

O multiculturalismo e as relações étnico-raciais 
no contexto da educação infantil 

GOMES, Erick Vinícius Santos 
Paideia, eros e diversidade cultural no banquete 
de Platão – as diversas faces de eros 

ARAÚJO, Ildivânia Dalines 
SOUSA, José Raul 

SILVA, Maria Valdete 
NASCIMENTO, Débora Maria 

Professores/as universitários/as negros/as: um 
estudo sobre a trajetória e permanência na 
academia 
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do (Orientadora). 
 

ANDRADE, Vinicius de Carvalho 
Sociedade, multiculturalismo e o ensino de 

Geografia 

 

GT 4 – Literatura, Múltiplas Linguagens e Enfoques Espaciais no Ensino 
de Ciências Humanas 

Autores Título do Resumo Expandido  

LIMA, Lívia Gabriela Damião 
ALMEIDA, Ana Paula Souza 

A utilização das geotecnologias como recurso 
didático-metodológico. 

KUROKI, Nercy Terumi 
SASAHARA, Alysa Lumi Kuroki 

ARAÚJO, Diego Teixeira de 

Análise da importância do livro didático sob 
uma perspectiva sócio-construtivista 

VIEIRA, Demóstenes Dantas 
BRITO, Luan Talles de Araújo 

Análise sociológica de menino de engenho: a 
mimese do espaço, da cultura e economia 
canavieira. 

LIMA, Felippe Nildo Oliveira de 
As velhas: dramaturgia de Lourdes Ramalho 
como ferramenta didática para a valorização da 
variedade linguística do sertão nordestino 

ARAÚJO, Benício Mackson 
Duarte 

BEZERRA, Francisco Daniel 
OLIVEIRA, Kaiza Maria Alencar 

de 

De contação em contação: experiências como 
contadores de histórias do projeto BALE 

ANANIAS, Francisco André 
CHAVES, José Ilânio 

CARVALHO, Ronaldo Valentim 
Novas linguagens no ensino de Geografia 

 

GT 5 – Estudos Interdisciplinares sobre Espaço 

Autores Título do Resumo Expandido 

LIMA, Ana Paula da Silva 
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

A comunidade e o ecossistema banco de algas 
como espaço da ação 

OLIVEIRA, Noemia Dayana de 
A inserção de jovens no mercado de trabalho e o 
novo papel dos meios de comunicação 

BERNARDO, Eliane Dantas 
LIMA, Luanna de Sousa 

Água, consumo e escassez 

OLIVEIRA, Francisco Jerri Alan 
Alternativas de convivência no semiárido do 
município de Riacho de Santana – RN 

COSTA, Thalles Chaves 
DANTAS, Jaqueline de Almeida 

Espaço, identidade e direitos humanos nos 
documentários “lixo extraordinário” e 
“estamira”. 

QUEIROZ, Maria das Graças 
Moreira 

ALMEIDA, José Elesbão de 

Estudo sobre as privatizações das 
telecomunicações no Brasil na década de 1990 

LIMA, Lívia Gabriela Damião de Impactos decorrentes da presença de resíduos 



 

 

 
 

P á g i n a  | 6 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

ALMEIDA, Ana Paula Souza de sólidos na cidade de Pau dos Ferros – RN 

ESTEVAM, Stênio Maia 
SARMENTO, Renata Jane Gomes 

BARRETO JUNIOR, Boanerges 
Freitas 

Modelo socioeconômico e ambiental para o 
planejamento estratégico local 

FARIAS, Fablênia Tatiany de 
PESSOA, Jomara Dantas 

O espaço regional e suas articulações 

LIMA, Lívia Gabriela Damião de 
FERREIRA, Larissa da Silva 

Planejamento e ordenamento territorial do 
turismo nas RMS de Fortaleza, Natal, Recife e 
Salvador 

SARMENTO, Renata Jane Gomes 
ALMEIDA, José Elesbão de 

Um estudo sobre os investimentos chineses no 
Brasil nos anos recentes 

 

GT 6 – O Corpo no Espaço da Educação 

Autores Título do Resumo Expandido 

SOUZA, Sheila Danielle Fernandes 
A contribuição da escola na desconstrução dos 
diversos discursos construídos socialmente 
sobre sexualidade 

BEZERRA, Hudson Pablo de 
Oliveira 

Estigmas de gênero em práticas corporais na 
educação física: da negação a aceitação 

OLIVEIRA, Francisco Aedson de 
Souza 

O corpo no espaço escolar: reflexos de narciso 
na modernidade 

CÂMARA, Helder Cavalcante 
FONSECA, Ailton Siqueira de 

Sousa 
O corpo que chega à escola 

PINTO, Sebastiana Rafaela Silva 
RIBEIRO, Disneylândia Maria 

BEZERRA, Francisco Daniel 

Sexualidade infantil: concepções teóricas e 
trabalho pedagógico 

BEZERRA, Hudson Pablo de 
Oliveira 

Um corpo diferente, um corpo real! 

 

GT 7 – A Formação Humana no Sistema de Ensino Brasileiro 

Autores Título do Resumo Expandido 

FALCÃO, José Flávio 
BENTO, Jéssica Maria da Silva 

DUARTE, Suênia de Lima 

A construção social dos indivíduos para as aulas 
de educação física escolar. 

SILVA DUARTE, Gregório 
Henrique 

A educação escolar e a formação humana. 

BEM, Geralda Maria de 
PINHEIRO, Maria Margarida 

O cuidar – educar e o socializar: uma ação 
integrada no desenvolvimento cognitivo e 
afetivo da criança 

VIEIRA, Demóstenes Dantas 
BRITO, Luan Talles de Araújo 

O papel da arte e das letras numa sociedade em 
desencanto: a ressignificação da modernidade e 
os valores da sensibilidade 

BENTO, Nazaré Rafaella Reflexões acerca da formação docente: 



 

 

 
 

P á g i n a  | 7 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

Barbosa. Exigências educacionais e componentes da 
formação do professor. 

SILVA, Alvani Bezerra 
SILVA, Lorena Luana da 

MESSIAS, Renata Michele 

Um olhar sobre a educação brasileira: analises 
dos seus conceitos e aplicações no sistema 
educacional 

 

GT 8 – O Espaço Educacional e a Construção de Conhecimentos: 
Experiências de Estágio Supervisionado 

Autores Título do Resumo Expandido  

OLIVEIRA, Adlany Fontes 
ALMEIDA, Ana Paula Souza 

CAMPOS, Maria Alcicleide 

Estágio supervisionado em geografia: relato 
sobre a primeira interação com a profissão. 

ALMEIDA, Jakelino de Sousa 
VIEIRA, Francisca Jussara Alves 

Estágio supervisionado: uma reflexão da prática 
de ensino na formação docente. 

ARAÚJO, Josélia Carvalho de 
SILVA, Moacir Vieira da 

Há construção de conhecimento geográfico na 
escola? 

VIEIRA, Edna Santos 
O estágio supervisionado e a formação de 
professores 

LACERDA, Francisca das 
Chagas Silveira 

Práticas educacionais desenvolvidas através do 
estágio supervisionado: identificando os 
problemas ambientais 

 

GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 

Autores Título do Resumo Expandido 

MELO, Lara de Lourdes Freitas de 
FREITAS, Jessica Alice Nogueira de 

BATISTA, José Fontes  
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

A feira livre de Pau dos Ferros-RN e o 
mundo do sistema politico 

OLIVEIRA, Antonio Edson Pereira 
BESERRA, Ivanilza de Souza 

SILVA, Maria Euzimar Berenice 
Rego 

A Participação das Docentes Negras na 
Educação Rural de Portalegre 

CRISÓSTOMO, Calhitia Bigna 
Pereira 

DIAS, Amanda Patrícia 
SILVA, Maria Euzimar Berenice 

Rego  

A participação feminina no magistério: O 
gênero em questão 

LIMA, Thiago Vinicius Maia de 
DIAS, Antônia Alícia Chagas Sena 

A segurança do bairro Chico Cajá, em Pau 
dos Ferros-RN 

ESTEVAM, Aparecida Suiane 
Batista 

BARBOZA, Mileidy Maiare de Sousa 

Bairro Manoel Deodato: Entre o medo, 
desigualdade socioespacial e falta de ação do 
poder público 

SANTOS, Liliany Ketlily França dos 
DINIZ, Igor Ramon Fernandes 

Cultura popular e mercado em Pau dos 
Ferros 

ALVES, Geovana Fernandes História e vida da Feira Livre de Pau dos 
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SOUZA, Joyce Azevedo  
MAIA, Arilane Fernandes  

CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

Ferros 

OLIVEIRA, Paula Juliana Morais de 
SILVA, Rafael Antonio Feitosa da 

SILVA, Maria Euzimar Berenice 
Rego 

Imagens, História, Gênero e Educação Rural 

ANJOS, Ianne Brígida Jacinto 
SILVA, João Victor de Souza  

MAIA, Arilane Fernandes 
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

Mundo vivido e circuito de fluxos inferior da 
Feira Livre de Pau dos Ferros- RN 

DUARTE, João Vitor Ferreira 
SILVA, André Miguel  

PINTO, Francisco Rigostar 
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

O medo no bairro Manoel Deodato em Pau 
dos Ferros-RN 

SILVA, Bruna Monaliza Holanda da 
SILVA, Gessica dos Santos 
MAIA, Arilane Fernandes 

CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

O mundo do sistema econômico e os 
circuitos inferiores da feira livre de Pau dos 
Ferros-RN 

SOUZA, Jéssika Cibelly Morais de 
ANDRADE, Maria Edgleuma de 

Percepção dos alunos sobre o protagonismo 
juvenil na escola 

COSTA, Joana Mirelli 
NUNES, Izabel Cristina de 

Souza 
SILVA, Maria Euzimar 

Berenice Rego  

Um Olhar sobre a Homofobia na Escola 

LIMA, Janneson José Ferreira de  
GALDINO, Vitor de Andrade  
QUEIROZ, Railson Gomes e 
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

Violência e medo no bairro Princesinha do 
Oeste em Pau dos Ferros/RN 

QUEIRÓZ, Clícia Maria 
CARVALHO, Milena Emilly 

Violência, medo e insegurança no bairro São 
Judas Tadeu em Pau dos Ferros/RN 
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Apresentação 
I Encontro sobre Espaço e Ensino nas Ciências Humanas na Educação Básica: 

o espaço geográfico como objeto de estudo interdisciplinar foi realizado nos dias 3 a 5 

de Dezembro de 2013, em Pau dos Ferros, RN.  

Este evento é foi uma promoção do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Espaço, Ensino e Ciências Humanas (GEPEECH), do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH) e do Curso de Geografia, do Campus 

Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia-CAMEAM, da UERN. 

  Além do PPGCISH, o GEPEECH contou com a colaboração do Programa de 

Pós-graduação em Letras (PPGL) do CAMEAM/UERN, da Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação (PROPEG) e do próprio Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia – CAMEAM, além do Instituto Federal do Rio Grande do Norte de 

Pau dos Ferros (IFRN). 

 Da mesma forma devemos agradecer aos Departamentos e Cursos de 

Graduação do CAMEAM pelo apoio devido no tocante a infraestrutura e a impressão 

local pela divulgação do evento. 

  A década de 1970 é marcante para a história do pensamento geográfico 

mundial e do Brasil em particular, pois teve início nela o movimento de renovação 

crítica da ciência geográfica, com a chamada Geografia crítica. Esta, pautada, 

sobretudo no materialismo histórico e dialético marxista, mas também aberta a 

interdisciplinaridades variadas como a fenomenologia, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma geografia de base humanista e cultural, com a psicologia, 

originando uma geografia da percepção. 

 Com relação ao conceito de espaço nas ciências humanas Bettanini (1982, p. 

15) afirma que “No interior das ciências humanas, a noção de espaço é segmentada e 

colocada como uma tentativa de elevar-se acima do objeto de análise, descrevendo e 

inventariando. Somente a geografia, em sua tentativa e reformulação, parece 

aproximar-se de uma reflexão epistemológica”. Daí a necessidade deste I Encontro 

Estadual sobre Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica com a 

finalidade de unir esforços interdisciplinares em torno da discussão deste conceito 
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básico de qualquer ciência social - espaço - ainda que os seus objetos sejam diversos: 

a cultura, a sociedade, os grupos, a memoria, o tempo, a historia. Todos são 

tributários de discussões espaciais. 

 A vida não se realiza fora do espaço, sem a vida não há espaço, pois a vida é um 

pressuposto espacial. Sem espaço não há vida, pios o espaço é um pressuposto da 

existência. Vida e espaço, vida e mundo, pois o espaço é o mundo, portanto o mundo 

da vida. Sem a existência corpórea e social o que até agora se entende por espaço não 

seria outra coisa senão uma paisagem, matéria sem ação. A imaginação de Santos 

acerca da questão é explicativa: "Durante a guerra fria, os laboratórios do Pentágono 

chegaram a cogitar da produção de um engenho, a bomba de nêutrons, capaz de 

aniquilar a vida humana em uma dada área, mas preservando todas as construções. O 

Presidente Kennedy afinal renunciou a levar a cabo esse projeto. Senão, o que na 

véspera seria ainda o espaço, após a temida explosão seria apenas paisagem. Não 

temos melhor imagem para mostrar a diferença entre esses dois conceitos". (2004, p. 

106, grifos do autor). 

Contemporaneamente a Geografia tem cada vez mais não apenas ampliado 

seus contatos com outras ciências, o que faz parte da sua própria constituição 

disciplinar, o que poderia ser tida como uma ciência de síntese (MORAES, 1995), mas 

também se tornado cada vez mais presente nas leituras e nas produções de outras 

ciências, como História, Antropologia, Sociologia e Filosofia dentre outras. Emerge 

assim a possibilidade de uma ciência inter-poli-transdisciplinar no dizer de Morin 

(2004), ou seja, uma disciplina aberta. Assoma-se assim a sua importância social e 

científica, pela inquestionável valorização dos temas espaciais, territoriais, regionais, 

locais, globais. Todavia, esta importância social da geografia não tem sido 

acompanhada por um trabalho constante e consistente das ciências humanas em 

pensar A natureza do espaço. As profusões de temas resultantes dos contatos 

interdisciplinares multiplicaram-se o que requer, em todo o caso, um trabalho 

complexo de integração destas análises, sem o qual não podemos entender o cerne da 

própria Geografia, sua Metageografia, entendida como uma “filosofia menor”, ou 

uma “província do saber” “[...] que ofereça um sistema de conceitos capaz de produz, 
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na inteligência, as situações reais enxergadas do ponto de vista desta província do 

saber”. 

Parte-se assim da concepção de espaço como um conceito e uma realidade, 

pois ele tem uma ontologia, é formado por objetos e ações no dizer de Santos (2004) 

ou por objetos e ações instrumentais e ações comunicativas no dizer de Carneiro 

(2006,  2011). A partir daí é preciso entender que este espaço é produzido e 

reproduzido pela ação humana e que este processo, no entendimento de Habermas 

(1990) é material e simbólico.  Do ponto de vista material, as ações orientadas para 

fins, teleológicas, cuidam da sua produção já do ponto de vista simbólico as ações 

comunicativas, linguísticas, dão conta de sua reprodução. Em todo caso, está em jogo 

interações variadas entre o mercado, o Estado e a cultura, assim, é necessário analisar 

como o dinheiro, o poder e os símbolos culturais se imbricam para conformar os 

espaços da vida. 

Por outro lado,  esta imbricação reforça a necessidade de se analisar o processo 

de ensino e aprendizagem que ocorre sempre no espaço, seja formal ou informal, na 

cidade ou no campo. Assim, há possibilidade, no âmbito do CAMEAM, de estudos 

diretos na área de Pedagogia, Educação Física, Geografia e Letras os quais podem ser 

integrados a trabalhos transversais com enfermagem, economia e administração. Da 

mesma forma, espera-se que a UERN a partir de seus grupos de pesquisa ligados ao 

tema, possam contribuir para o debate a estudos interdisciplinares na área do evento. 

Neste sentido, reforça-se a ideia de  autonomia do saber e ao mesmo tempo se 

amplia a necessidade da integração disciplinar em torno dos temas ligados ao ensino 

das ciências humanas presentes na educação básica. 

Ao falar-se aqui de ciências humanas, não se exclui da proposta a possibilidade 

de contatos com as chamadas ciências naturais ou exatas, tendo em vista que 

entendemos de um ponto de vista lato, que todas as ciências são humanas. A 

problemática do ensino no Nordeste, no Rio Grande do Norte e no Alto Oeste 

Potiguar, em particular, requer esforços conjuntos na busca de sua melhoria, estudos 

específicos, mas também coletivos. 

Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 
Coordenador do I EECHEB 

Pau dos Ferros, 01 de Dezembro de 2013. 
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GT 1 – Abordagens Teórico-Metodológicas sobre Espaço nas Ciências Humanas 

 

Aportes teóricos à discussão de pequenas cidades 

 

 PESSOA, Jomara Dantas  
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Geografia, UFRN 

jomaradp@hotmail.com  

 

 

Introdução  

 

O entendimento do real é complexo, sobretudo considerando o processo de 

globalização, sob a égide do meio técnico-científico-informacional, marcado pela 

associação entre ciência, tecnologia e informação (SANTOS, 1994). Em face desse 

contexto estamos assistindo nos últimos anos a profundas modificações no processo 

produtivo mundial que vem transformando e racionalizando os espaços e 

incorporando novas áreas.  

Esse processo alterou profundamente as relações políticas, econômicas e 

culturais entre os territórios, provocando mudanças significativas nos lugares: as 

metrópoles assumiram novos papéis em escala mundial e as médias e pequenas 

cidades também estão experimentando novas dinâmicas antes não observadas nos 

seus espaços.  

Assim, as inovações tecnológicas têm fomentado cada vez mais a ligação dos 

espaços em redes de fluxos densas que ultrapassam as fronteiras. De modo que a 

interconexão entre os mais diferentes pontos do espaço propiciou a universalização 

do mundo, conforme nos aponta Santos (1988), constatada pela: “Universalização 

das trocas, [...] universalização da mercadoria, [...] universalização relacional das 

técnicas, [...] universalização do ambiente das firmas e das economias, 

universalização dos gostos, do consumo, da alimentação.” (1988, p. 15). 

Partindo desse contexto evidencia-se que o entendimento da dinâmica urbana 

das pequenas cidades também deve apontar para os impactos decorrentes da 

globalização, tendo em vista que cada centro, por menor que seja, participa, ainda 

que não exclusivamente, de um ou mais circuitos espaciais de produção, conforme 

http://espacoensino.wix.com/espacoeensino?from_fb=1&fb_action_ids=183033758553367&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22183033758553367%22%3A183214425184724%7D&action_type_map=%7B%22183033758553367%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D#!grupo-de-trabalho-1/clgq
mailto:jomaradp@hotmail.com
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discorre Corrêa (1999), produzindo, distribuindo bens, serviços e informações que 

crescentemente, circulam por intermédio da efetividade, ação de corporações globais 

e também por intermédio da rede financeira articulada globalmente.  

Para Santos (1997, p. 48), a globalização “constitui o estágio supremo da 

internacionalização, a ampliação em ‘sistema-mundo’ de todos os lugares e de todos 

os indivíduos [...] a Terra torna-se um só e único ‘mundo’ e assiste-se a uma 

refundição da ‘totalidade-terra’”. Este pensamento constitui-se numa argumentação 

básica para aprofundar o conhecimento sobre o processo de expansão capitalista e 

seus efeitos sobre a economia e os espaços locais e regionais. 

No entanto, considera-se que o mundo globalizado está inserido 

precariamente em todos os espaços, trazendo sofisticação ao modo de vida, a partir 

da disseminação do modo de vida urbano, sobretudo, no que diz respeito aos padrões 

de consumo, também verificado nas pequenas cidades. Mas, ao mesmo tempo, 

ampliando as desigualdades sociais, aspecto ainda dominante na paisagem de boa 

parcela considerável das pequenas cidades. 

Mas entendemos que as pequenas cidades têm passado por reestruturações 

territoriais, sobretudo advindas de sua composição econômica. Do mesmo modo, 

vêm ocorrendo o processo de dinamização de sua vida urbana, com a expansão de 

áreas habitacionais, ocupação de espaços antes utilizados apenas por atividades 

essencialmente agrícolas tradicionais, realizadas próximas ao perímetro urbano. No 

entanto, apesar dessas mudanças, ainda persistem grandes dificuldades na melhoria 

do seu quadro socioeconômico. 

Em face disso, as pequenas cidades enquanto unidades espaciais distintas 

apresentam um ponto em comum: a reprodução da sociedade na sua totalidade. É a 

dinâmica das relações que conferem as pequenas cidades um grau de importância 

significativa na rede urbana, e dadas as suas características básicas, também num 

centro de consumo (SILVA; GOMES; SILVA, 2009).  

Assim, as pequenas cidades vêm assumindo uma dinâmica diversa e buscando 

se inserir nesse “sistema mundo”, alterando suas relações sociais, econômicas e 

espaciais da cidade. Os “mundos” relativamente isolados do passado deram lugar a 

um mundo em rede (sistêmico), ou seja, um planeta com relevantes interconexões 
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entre cidades, regiões e nações. O mundo torna-se unificado em virtude das novas 

condições técnicas, bases sólidas para uma ação humana mundializada. 

E como bem explica Gomes (2010), é verificado nesse contexto que as 

pequenas cidades passaram a abrigar em seus territórios maior conteúdo de ciência, 

de tecnologia e de informação, e vêm revelando novas dinâmicas territoriais que não 

permite, mas pensá-las apenas como centros locais. 

Atualmente, com o desenvolvimento das telecomunicações e transportes, a 

rede tornou-se uma forma privilegiada de representar a sociedade, e que por isso 

assume abordagens disciplinares diversas. De modo que a Geografia também 

reconhece a importância desse termo enquanto conceito teórico e também como 

forma de entender as relações e a complexidade das interações entre os nós, e seus 

rebatimentos no território. Percebendo a pequena cidade norte-rio-grandense como 

um lugar onde se pode compreender o mundo nas suas inter-relações, as redes de 

comércio constituem uma forma possível de entendê-la nessa atual conjuntura. 

  

Objetivos  

 

Pautando-se nessas considerações, buscamos neste trabalho refletir acerca das 

mudanças perceptíveis nos territórios das pequenas cidades norte-rio-grandenses em 

face do contexto de globalização e a partir da implantação das redes de comércio, 

buscando compreender as novas dinâmicas urbanas dessas cidades e sua relação com 

as redes comerciais.  

  

Metodologia  

 

Trata-se de um estudo bibliográfico visando uma análise teórico-conceitual da 

temática em tela, objetivando uma maior compreensão das dinâmicas sócioespacial, 

territorial e cultural no âmbito da constituição e implementação das redes de 

comércio em pequenas cidades. Nesse sentido foram revisados trabalhos publicados e 

livros, que discutem e versam acerca dessa temática em diferentes contextos 

regionais. 
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Além disso, realizou-se uma entrevista com o atual Gestor das Centrais e 

Redes de Negócios do SEBRAE/RN, José Rangel de Araújo, onde através da qual foi 

possível entender o processo de implantação e expansão das redes comerciais no 

âmbito das cidades norte-rio-grandenses, bem como seus principais ramos de 

atuação.  

Associado a isso, procedeu-se com uma pesquisa de campo, visitas as sedes e 

lojas associadas das redes para obtenção dos dados empíricos através da aplicação de 

questionários e realização de entrevistas feitas a pessoas e órgãos envolvidos nesse 

novo modo de gerir as empresas, na intenção de coletar evidências sobre o caso, 

provendo informações adicionais. Os dados utilizados foram os fornecidos pelo 

SEBRAE do Rio Grande do Norte. 

 

 Resultados e discussões 

 

Notadamente as pequenas cidades não representam mais exclusivamente 

centros que atendem apenas às necessidades imediatas de seu entorno, sobretudo o 

rural. Com a globalização, que propiciou possibilidades de contatos múltiplos entre 

cidades de todas as dimensões, essas cidades, passaram a experimentar novos papéis 

e dinâmicas urbanas. E nesse cenário ficam perceptíveis alguns vetores de 

modernização em seus territórios, sobretudo, no que diz respeito o acesso às 

tecnologias da informação e comunicação (TICs). 

Em face desse contexto, estamos presenciando nos últimos anos, mas 

especificamente, a partir de 1994, nas cidades norte-rio-grandenses o surgimento e 

multiplicação das redes comerciais como fenômeno organizacional de médias e 

pequenas empresas, que atuam em um mesmo segmento: as redes comerciais.  

As primeiras redes comerciais constituídas se deram em dois segmentos 

principais: o de supermercado, com a Rede Mais e a Rede 10; e no segmento de 

farmácia, com a UNIFARMA. No entanto, a partir de 2002, verifica-se um processo 

de expansão e interiorização das redes comerciais no âmbito das pequenas cidades 

norte-rio-grandenses.  
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De acordo com o “Mapeamento das Centrais e Redes de Negócios”, elaborado 

pelo SEBRAE (2011, p. 3), este define uma central e rede de negócio como 

 
[...] cooperação entre empresas ou empreendedores independentes de 

um mesmo ramo que, através de ações, ampliam os seus negócios 

pelos benefícios conjuntos que possam gerar devido à união, à força e 

ao compartilhamento de soluções. O objetivo desta cooperação é 

promover e ampliar o acesso a mercados, obtendo assim maiores 

vendas, maior lucratividade, eficiência operacional, preços mais 

competitivos com a prática das compras conjuntas, investimentos em 

capacitação e consultoria compartilhados, contratação de serviços, 

prática de marketing e venda conjuntas. 

 

Ainda de acordo com essa pesquisa elaborada pelo SEBRAE (2011) no Brasil 

existem cerca de 780 centrais e redes de negócios, distribuídas em quatro setores 

principais da economia: indústria, comércio, serviço e agronegócio. Percebe-se que, 

dos quatro setores existentes, foram mais expressivas o número de redes no setor de 

comércio, representando 25,84% do total. Essa expressividade pode ser atribuída a 

quantidade do segmento supermercados no Brasil, setor em que se destaca o número 

de redes, sendo que 25,84% estão nesse segmento.  

Atualmente, de acordo com o monitoramento feito pelo SEBRAE/RN já 

somam cerca 25 (vinte e cinco) redes entre os diversos segmentos, destacando-se 

desse conjunto, as redes do setor supermercadista que apresentam os mais 

expressivos números, contabilizando 11 (onze) redes no âmbito das diversas regiões 

do Estado. Em seguida, têm-se as redes de móveis e eletrodomésticos com 04 

(quatro) redes.  

As redes comerciais constituem um tipo de organização empresarial flexível e 

horizontal, onde não há um centro de comando, mas, ao contrário, onde cada 

empresa participante é autônoma e capaz de tomar iniciativas. Assim os nós dessas 

redes assumem a função de intercambiadores centros comunicação, articulação, 

cooperação e aprendizagem. Os nós representam as sedes das redes comerciais que 

em sua maioria correspondem às cidades polos regionais, como: Mossoró, Assú, Pau 

dos Ferros e Caicó. Mas também há casos que o nó extrapola os polos regionais, como 

Parelhas e Acari, por exemplo, que são também polos de redes. Nesse sentido, 
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ressalta-se ainda que a espacialização das redes é bastante dinâmica,  cuja presença 

pode ser observada em quase todas cidades nas mais diversas regiões do Estado, 

contudo, verifica-se certa concentração nas cidades das regiões Oeste e Central 

potiguar.  

Assim, a força de uma rede depende da multiplicidade de nós que fazem a 

interconexão entre os lugares. Na rede, cada “nó” assume sua função estratégica, de 

modo que: alguns lugares são intercambiadores centros de comunicação, 

desempenhando o papel de coordenador para a perfeita interação entre todos os 

elementos integradores da rede; e outros lugares são os centros da rede, com a 

localização estratégica de importantes atividades e organizações locais em torno de 

uma função chave na rede. Os locais são definidos pela rede, considerando as funções 

e hierarquia de cada local, de acordo com as características do produto ou serviço a 

ser processado na rede. 

Ademais as redes geram fluxos diversos e consideráveis nas pequenas cidades, 

antes menos expressivos, como: fluxo de mercadorias, fluxos de pessoas, fluxo de 

capital, que, por conseguinte, atrai investidores para se estabelecer na cidade. 

Contribuindo também para que novas funções e diferentes atividades passem a ser 

desenvolvidas por estas cidades, imprimindo uma dinâmica urbana antes não 

verificada. Nesse sentido, evidencia-se que a rede comercial, acaba afetando a 

dinâmica do município no qual está inserida, e, por conseguinte a dinâmica urbano-

regional. 

Dentro desse contexto evidencia-se que a formação das redes comerciais 

constitui uma estratégia capitalista, que busca ampliar seu processo de (re)produção 

nos variados espaços. Para tanto, desenvolvem alternativas visando uma maior 

apropriação desses espaços através dessas empresas que, por conseguinte, propiciam 

mudanças no âmbito da dinâmica econômica das pequenas cidades. Sobretudo, 

considerando que o comércio, enquanto uma atividade urbana possui uma 

característica importante que é capacidade de transformar não apenas a função, mas 

também o significado dos lugares.  

Além dessas relações econômicas destacadas a partir da instalação desses 

novos agentes e processos, também existem outras dinâmicas que acabam sendo 
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alteradas a partir da entrada dessas redes comerciais, talvez até inseridas nas 

questões econômicas, mas vistas mais pelo seu lado cultural. As redes comerciais 

relacionam-se a novos hábitos de consumo observados no âmbito das pequenas 

cidades, por uma maior variedade de mercadorias. Os reflexos desse aspecto podem 

ser verificados através de uma maior oferta e variedade de produtos, melhorias nas 

lojas constituintes das redes, onde se percebe maiores promoções, menores preços, 

maior necessidade de mão de obra, e maiores fluxos de pessoas vindas de outras 

localidades, dinamizando, por conseguinte, outros setores. 

No âmbito desse processo evidencia-se que o comércio varejista vem passando 

por consideráveis transformações, principalmente através da constituição das redes, 

e, por conseguinte, desempenhando importante papel na construção do modo de vida 

e na dinâmica urbana dessas cidades. Diante disso, a análise dos novos papeis 

urbanos assumidos pelas pequenas cidades norte-rio-grandenses, deve considerar 

como as redes comerciais participam desse processo.  

 

 Conclusões  

 

Assim observa-se que uma nova dinâmica de diferenciação instala-se no 

território das pequenas cidades, onde atores hegemônicos apropriam-se das redes 

comerciais, e utilizam o espaço dessas urbes para (re)produzir capital. Nesse sentido, 

entendemos que em grande medida o surgimento e a expansão dessas redes no 

âmbito do território das pequenas cidades norte-rio-grandenses representam uma 

estratégia de (re)produção do comércio local,  que diante da nova lógica econômica 

mundial têm procurado investir em redes associativistas numa tentativa de afirmação 

do local, como uma resposta à exclusão ou como uma tentativa de integração as 

dinâmicas da globalização.  

Ademais, a constituição das redes comerciais nas pequenas cidades norte-rio-

grandenses é reveladora, em certa medida, da evolução do espaço urbano e das 

práticas de consumo da sociedade, constituinte do urbano que permite também 

apreender a gênese e a dinâmica dessas cidades. Por isso, devemos estudar as 

pequenas cidades, considerando suas especificidades e diversidades, através de 
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parâmetros que abarquem além do tamanho populacional, suas atividades 

econômicas e, especialmente seus novos papeis. 

A reflexão articulada na tentativa de entender as pequenas cidades sob o 

prisma da sociedade em redes, e em específico, das redes comerciais, nos impõe a 

continuidade de estudos, pois apesar das pequenas cidades não representarem no 

cenário urbano nacional centros de desenvolvimento econômico, de atração e 

concentração populacional, estas, no entanto se configuram em fenômenos “urbanos” 

importantes, espaços que requerem ser pensados, pois a complexidade que 

congregam denota profundas e significativas diferenças, constituindo-se em grandes 

desafios no âmbito da pesquisa do urbano no Brasil. De modo que, conhecer melhor a 

realidade sócioespacial das pequenas cidades de cada região do país é um caminho 

para se construir, no futuro, uma ou várias metodologias que abarquem a diversidade 

regional. 

As redes comerciais, que apenas recentemente, busca esses novos espaços 

antes não “interessantes” ao capital, acabam promovendo uma nova dinâmica nessas 

cidades no contexto da globalização. Sobretudo, considerando os diferentes fluxos 

propiciados e as interconexões dessas cidades com diferentes lugares. Denotando, 

por conseguinte, novos conteúdos e papeis, e que passam a configurar essas cidades a 

partir disso.   

Portanto entendemos que as pequenas cidades não representam mais 

exclusivamente centros que atendem apenas as necessidades imediatas de seu 

entorno, sobretudo o rural. Com a globalização, que propiciou possibilidades de 

contatos múltiplos entre cidades de todas as dimensões, essas cidades, passaram a 

experimentar novos papéis e dinâmicas urbanas. E nesse cenário ficam perceptíveis 

alguns vetores de modernização em seus territórios, sobretudo, no que diz respeito o 

acesso às tecnologias da informação e comunicação (TICs) os quais são merecedores 

de novas leituras e de novas interpretações. 

   

 

Referências 

 



 

 

 
 

P á g i n a  | 23 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. São Paulo, Paz e  
Terra, 1999.  
 
CORRÊA, Roberto Lobato. Globalização e reestruturação da rede urbana: uma nota 
sobre pequenas cidades. Território/Lajet. Rio de Janeiro: nº 6, p 43-53, jan./jun. 
1999. Disponível em: www.revistaterritório.com.br/pdf/06_5_correa.pdf. Acesso 
em: setembro de 2010 
 
DAMIANI, Amélia Luisa. Cidades médias e pequenas no processo de globalização. 
Apontamentos bibliográficos. Enpublicación: América Latina: cidade, campo e 
turismo. Amalia Inés Geraiges de Lemos, Mónica Arroyo, María Laura Silveira. 
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, San Pablo. Diciembre 2006. 
Disponível em:<Disponibleenla World Wide Web: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/08damiani.pdf>. 
Acesso em 20/07/2011. 
 
DIAS, Leila Cristina. Redes: emergência e organização. In: CASTRO, I.E. et al. (Org.). 
Geografia Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p. 141-162. 
 
_____.Os Sentidos da rede: notas para discussão . In: DIAS, Leila Christina, Da 
SILVEIRA, Leandro Lima da (Org) Redes Sociedade e Territórios. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2005.260p. 
 
GOMES, Rita de Cássia da Conceição. Planejamento urbano e equipamentos sociais 
nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte. Scripta Nova. Revista Electrónica 
de Geografía y CienciasSociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 (58).  [ISSN: 1138-9788]. Disponível 
em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-58.htm>. Acesso em: 20/07/2011. 
 

RAFFESTIN, Claude. Por Uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e 
metodológicos da geografia. São Paulo: Hucitec, 1988. 
 
______. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico 
informacional. São Paulo: Hucitec, 1994. 
 
______. Espaço e método. São Paulo, Hucitec, 1997. 
 
SANTOS, Milton; SILVEIRA, María Laura. O Brasil: território e sociedade no inicio 
do século XXI. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. 
 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 
Mapeamento das Centrais e Redes de Negócios 2011. Brasília (DF): SEBRAE, 
2012. Disponível em: http:<//www.sebrae.com.br/customizado/acesso-a-
mercados/sebrae-mercado/centrais-de 



 

 

 
 

P á g i n a  | 24 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

negocios/Mapeamento%20das%20Centrais%20e%20Redes%20de%20Nego301cios.
pdf>. Acesso em: 10/08/20012. 
 
SILVA, Anieres Barbosa da; GOMES, Rita de Cássia da Conceição; SILVA, Valdenildo 
Pedra da. (Org.). Pequenas cidades: uma abordagem geográfica. Natal, RN: 
EDUFRN, 2009. 
 
  



 

 

 
 

P á g i n a  | 25 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

GT 1 - Abordagens Teórico-Metodológicas sobre Espaço nas Ciências Humanas 

 

As escolas do pensamento geográfico 
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Professora do curso de Geografia, UERN 
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Introdução 

 

O pensamento geográfico passou por muitas transformações conceituais e 

epistemológicas, no decorrer da sua história, motivadas pela busca do real objeto de 

estudo da Geografia. Muitas correntes de pensamento surgiram, e autores discutiram 

os conceitos abordados, com a finalidade de unificar essas ideias. Tem-se, então, 

como principais escolas do pensamento geográfico: A Geografia Tradicional, 

Geografia Quantitativa ou Teorética, Geografia Crítica e Geografia Humanística. 

Essas desenvolveram estudos e conceitos diversificados que hoje servem de base para 

qualquer estudo na área da Ciência geográfica.  Para entender a Geografia 

contemporânea, é necessário compreender as diversas transformações teórico-

metodológicas ocorridas ao longo de sua história.   

 

Objetivos 

 

            Esse trabalho tem como finalidade, fazer uma análise do processo histórico do 

desenvolvimento do pensamento geográfico, abordando temas e conceitos discutidos 

através do tempo nas suas principais escolas: a Geografia Tradicional, Geografia 

Quantitativa ou Teorética, Geografia Crítica e Geografia Humanística. Apoiando-se 

nas proposições de alguns autores, dentre eles Cavalcanti (2010) e Moraes (2007), 

mailto:robinhopdf@hotmail.com
mailto:jucicleazevedo@yahoo.com.br
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pretende-se elaborar uma síntese do pensamento dos principais autores e expor as 

mais importantes discursões a cerca dessa ciência. 

 

Metodologia  

 

Para alcançar o objetivo proposto fez-se necessário uma pesquisa bibliográfica 

a partir de uma visita as obras de autores como: Cavalcanti (2010), Moraes (2007), 

Lacoste (1989) e Santos (2000). Esse levantamento teórico propiciou o conhecimento 

mais aprofundado sobre a construção do pensamento geográfico ao longo da história.  

  

Resultados e Discussões 

 

As principais escolas do pensamento geográfico  

 

           No seu início, a Geografia era baseava na descrição, servia para elaborar mapas, 

guiar as grandes navegações, e não procurava ir além, na sua abordagem. Com o 

tempo surgiu a necessidade de uma sistematização, que traria a Geografia os ares de 

ciência que tanto precisava. Essa sistematização foi proposta e desenvolvida por dois 

autores Prussianos, Humboldt e Ritter (Figura 01). A respeito dos mesmos, Moraes 

(2007, p.63) afirma que “a obra destes dois autores compõe a base da Geografia 

Tradicional. Todos os trabalhos posteriores vão se remeter às formulações de 

Humbolt e Ritter, seja para aceitá-las ou refutá-las”.  

 

Figura 01 - Humboldt e Ritter. 

 

Fonte: Google Imagens, 2013. 
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            A Geografia Tradicional procura estudar a distribuição dos fenômenos físicos 

biológicos e humanos, mas surge a dicotomia: Como a mesma ciência  poderia 

estudar os fenômenos físicos e humanos? Essa pergunta se torna crucial na 

dificuldade da aceitação da Geografia como ciência. Segundo Cavalcanti (2010), a 

Geografia Física aparece mais consolidada cientificamente, não havendo assim, 

preocupações teóricas e metodológicas, ao contrário da Geografia Humana, que está à 

procura de estabelecer sua definição e finalidade.               

           Outros grandes pensadores da Geografia Tradicional foram o Alemão Ratzel 

que tinha uma visão determinista, em que a natureza influenciaria na construção 

social, e o homem estaria sujeito às condições que o meio lhe oferece sem ter maiores 

possibilidades de alterá-las; e o Francês Vidal de La Blache que era um grande crítico 

da obra de Ratzel. Na análise possibilista do geógrafo Francês o homem sofria 

influencia do meio, mas tinha todas as condições de alterá-lo. La Blache foi o 

responsável por fixar as bases filosóficas da Geografia. 

 Dentro da Geografia Tradicional, também se destacam as abordagens do 

Alemão Hettner e do americano Hartshorne que, segundo Moraes (2007) 

desenvolvem uma corrente de pensamento, que pode ser denominada com certa 

impropriedade como Geografia Racionalista, por ter uma menor carga empirista em 

relação às anteriores. O pensamento tradicionalista da Geografia perdurou até 

meados dos anos cinquenta, quando entrou em crise. Foi bastante questionado nos 

anos sessenta e praticamente extinto nos anos setenta.  

 A crise na Geografia Tradicional foi motivada principalmente pela necessidade 

de novas abordagens, pois os conceitos ultrapassados, não conseguiam acompanhar a 

realidade daquela época devido às modificações ocorridas na Segunda Guerra 

Mundial e as transformações ocasionadas pela difusão do sistema capitalista. Esse 

contexto histórico exigia uma nova abordagem da ciência geográfica, então surge a 

Geografia Quantitativa ou Teorética.  Cavalcanti (2010, p.94) assim define essa 

também denominada Nova Geografia: 

 

Esta renovação pragmática na Geografia obteve apoio na utilização 
dos métodos matemáticos (quantificação) e dos modelos de 
representação, considerados como estruturação sequencial de ideias 
relacionadas com o funcionamento do sistema com a finalidade de 
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torna-lo compreensível e expressar as relações entre os seus diversos 
componentes.     

 

           A Geografia Quantitativa inseriu a matemática nos estudos geográficos e via o 

espaço como um fenômeno geométrico, utilizava mapas, gráficos e tabelas para 

mensurar os fenômenos  físicos e sociais. No entanto, a pesquisa de campo não era 

muito valorizada, e a realidade da sociedade não era levada em conta. Segundo 

Cavalcanti (apud Claval, 2010, p.95),  

 

Essa abordagem não tardou a enriquecer-se em duas vertentes: os 
modelos teóricos tomados à Economia e a utilização dos propostos 
pela Sociologia, Etnologia e Psicologia, responsáveis pela construção 
de modelos diversificados. 

            

 A quantificação dos fenômenos estudados e a produção de resultados, muitas 

vezes são questionáveis pelo fato de ser acusada de encobrir as desigualdades, o que 

trouxe para a geografia a necessidade de uma abordagem mais crítica perante a 

sociedade. Então, em meados da década de sessenta, baseando-se nas ideias de Marx 

e Engels, surge a Geografia Crítica.    

           Segundo Cavalcanti (2010) a Geografia Critica vem com a proposta de romper a 

neutralidade no estudo geográfico, valorizando o envolvimento e a crítica perante a 

sociedade, a economia e a política. Defende a diminuição das desigualdades e traz 

para a Geografia a responsabilidade de uma abordagem voltada para os problemas 

sociais, diferentemente da produção geográfica anterior. Essa nova corrente do 

pensamento geográfico propõe uma ruptura com a Geografia Tradicional e 

Quantitativa, que geralmente trabalhavam a favor do Estado e encobriam a realidade 

da sociedade, fazendo generalizações dos resultados e análises superficiais dos 

fenômenos, não valorizando assim as relações entre os homens. Esse novo modo de 

pensar a Geografia propiciou uma importante renovação, que possibilitou a 

ampliação da área do estudo geográfico, trazendo para essa ciência responsabilidades 

antes inexistentes.  

 O geógrafo passa a ter um compromisso social de expor as suas ideias e 

procurar se posicionar a cerca dos temas abordados, chegando as suas conclusões 

com o objetivo de contribuir para a solução dos problemas. Consequentemente, a 



 

 

 
 

P á g i n a  | 29 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

sociedade passa a se aportar dos estudos produzidos pelos geógrafos, para entender 

os fenômenos que transformam o espaço em que estão inseridos. Nesse sentido, 

pode-se observar o grande avanço trazido pela Geografia Crítica, uma vez que a 

analise dos estudos geográficos passam a interessar toda a sociedade, sendo os seus 

resultados o espelho da realidade social.  

 Na Geografia Crítica, o conceito de espaço, além de ser denominado como o 

resultado das relações entre o homem e o meio, também passa a ser analisado como 

uma produção das relações sociais. Essa corrente de pensamento procura valorizar e 

estimular os movimentos sociais, transformando-se em instrumento de extrema 

importância na inclusão e no combate às desigualdades. A pesquisa de campo é muito 

valorizada, pois seria um método de extrema importância para a análise da 

sociedade.    

            O Francês Yves Lacoste1, foi um dos mais importantes autores dessa corrente 

de pensamento, na sua mais importante obra “A Geografia: isso serve, em primeiro 

lugar, para fazer guerra” fez uma dura crítica à Geografia Tradicional. Lacoste defende 

que o saber geográfico se manifesta em dois planos: a “Geografia dos Estados maiores” e a 

“Geografia dos professores”, a primeira trabalhando como forma de dominação e a segunda 

inconscientemente, encobrindo a real função da Geografia, expondo-a como inútil e 

desinteressante, fornecendo de forma camuflada dados para a “Geografia dos Estados 

maiores” (MORAES, 2007).  

           No Brasil, destaca-se o Geografo Milton Santos (Figura 02), autor de uma 

vasta obra voltada para os estudos ligados a Geografia Crítica, responsável por 

desenvolver um pensamento crítico intelectual perante as desigualdades sociais. No 

seu livro “Por uma outra globalização”se posicionou contra os moldes da, por ele 

chamada, “globalização perversa” procurando analisar os impactos sofridos pelos 

mais pobres e propôs uma globalização mais humana. Também escreveu algumas 

obras voltadas para o estudo do espaço, entre elas estão: “Metamorfoses do espaço 

habitado”, “ Técnica, espaço, tempo” e  “Pensando o espaço do homem”. 

                                                                      

                                                           
1  Geografo e Geopolítico Francês lançou no início de 1970 a revista Hérodote, que nos últimos trinta 

anos procurou  revelar a face oculta da Geografia, isto é, seu caráter  político. Contribui com obras 
críticas e inovadoras para uma discussão do conceito da Geografia Política e geopolítica, 
especialmente na França (WIKIPÉDIA, 2013). (http://pt.wikipedia.org/wiki/Yves_Lacoste) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
file:///E:/Encontro%20Estadual_Espaço%20e%20Ensino/Anais%20do%20IEECHEB/Geografia%20Política
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geopol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yves_Lacoste
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Figura 02 – Milton Santos 

 

Fonte: Google Imagens, 2013. 

 

            A Geografia humanística é uma das mais recentes abordagens geográficas, tem 

suas teorias baseadas na filosofia idealista do sujeito e está relacionada à filosofia dos 

sentidos, tomando como aporte de pensamento a fenomenologia2 e o existencialismo, 

procura valorizar sentimentos, ideias e comportamentos do homem, e estudar suas 

relações com a natureza. A experiência vivida pelo ser humano é muito valorizada, 

conceitos como lugar e espaço vivido, ganham mais notoriedade nessa corrente. As 

experiências de campo buscam a compressão das relações do homem, com a 

comunidade e o lugar em que vive. 

 

 

 

 

Conclusões  

 

           Verifica-se que, na busca pela sua identidade, a Geografia passou ao longo da 

história por inúmeras transformações e reformulações dos seus conceitos e 

abordagens, várias correntes de pensamento surgiram, sempre com a proposta de dar 

os moldes de ciência que a Geografia tanto necessitava. Cada corrente de pensamento 

trouxe contribuições para a definição dos propósitos do estudo geográfico, conhece-

                                                           
2  Segundo Cavalcanti (2010) ampara-se nos princípios e origens do significado e da experiência, 

típicos de fenômenos como ansiedade, comportamento, conduta, religião e lugar, não podem ser 
entendidos apenas com a observação e medição, precisão ser vivenciados e compreendidos como 
realmente são.   
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las se torna um requisito indispensável para a compreensão da Geografia 

contemporânea. 
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GT 1 – Abordagens Teórico-Metodológicas sobre Espaço nas Ciências Humanas 

 

Leituras e nuances do espaço urbano 
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SEE-RN, E.E. Freitas Nobre, Mossoró 

moacirvs31@hotmail.com  

 
ARAÚJO, Josélia Carvalho de 
Departamento de Geografia, UERN 

joseliacarvalho@gmail.com  

 
Introdução  

 

Apresenta uma definição sucinta de espaço urbano, para  então proceder à 

discussão do seu processo de produção-reprodução, tendo como  meta principal  

indicar  características  e  processos deste  espaço  urbano  contemporâneo, bem 

como apontar “caminhos” para a sua leitura, face às intensas transformações por  que  

este  passa  na  contemporaneidade,  demandando  assim  uma  permanente 

renovação da sua forma de apreensão.    

Empreendemos este trabalho por ser o espaço um conceito chave para a 

geografia, estando em diálogo permanente com outros conceitos, como: lugar, 

paisagem, região, território e escala. Assim sendo, pensar a geografia escolar, a nosso 

ver, inicia-se por pensar os conceitos chave da geografia. Ou seja, o professor precisa 

ter clareza teórica, para então proceder às leituras empíricas juntamente com os seus 

alunos, reelaborando assim novos conhecimentos. 

  

Objetivos  

 

Este trabalho objetiva definir espaço geográfico, para então conduzir à 

definição e discussão de espaço urbano, preparando assim o professorado da 

educação básica para desenvolver tal conceito junto aos seus alunos, por meio de 

leituras, discussões empíricas e reelaboração de novos conhecimentos acerca do 

mailto:moacirvs31@hotmail.com
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espaço urbano, contexto no qual está inserida a grande maioria dos alunos da 

educação básica na atualidade. 

  

Metodologia  

 

A pesquisa bibliográfica foi a metodologia básica para reunir um aporte teórico 

mínimo no que se refere à definição e discussão de espaço, especialmente, espaço 

urbano. Uma vez satisfeita a primeira etapa, de incursão bibliográfica, procedemos à 

produção do texto ora apresentado, configurando-se um segundo momento da 

metodologia. Por fim, apresentamos o texto ao grupo de professores colaboradores do 

nosso projeto ao qual denominamos “Laboratório Virtual de Educação Geográfica” 

(LAVEG), o qual tem por objetivo ser uma extensão da sala de aula, orientando os 

saberes oriundos da geografia no sentido da cotidianidade do cidadão, aproveitando o 

atual contexto, de “informacionalidade”, no qual a geração presente de alunado está 

inserida.  

De posso deste aporte teórico sobre espaço, procedemos à discussão do 

mesmo, igualmente de modo informacional (virtual), para só então estes professores 

conduzirem o desenvolvimento do conceito de espaço urbano junto aos seus alunos, 

por meio de uma interface metodológica entre o real e o virtual. Desta forma, o que é 

desenvolvido na sala de aula se projeta no ambiente virtual, via LAVEG; e, de igual 

modo, o que é discutido no ambiente virtual tem sua continuidade e aprofundamento 

na sala de aula.  

 

Resultados e discussões 

 

Incursão teórica sobre espaço urbano 

 

Para  atingirmos  o  que  ora  apontamos  como  leitura  e  nuances  do  espaço 

urbano,  iniciemos  por  uma  incursão  sobre  o  espaço  geográfico  propriamente.  O 

espaço geográfico é assim  
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[...] um produto material em relação com outros elementos materiais 
– entre outros, os homens, que entram também em relações sociais 
determinadas,  que dão ao espaço (bem como a outros elementos da 
combinação)  uma  forma,  uma  função  e  uma  significação  social 
(CASTELLS, 1983, p. 146, grifos do autor).  

  

Ao  considerarmos  as  ideias  de  “forma”,  “função”  e  “significação  social” 

apresentadas  pelo  autor,  identificamos,  respectivamente:  na  forma,  a  paisagem, 

enquanto  materialização do  processo de  produção  do espaço;  na  função,  o  modo 

como  o  capital  e  a  sociedade  se  apropriam  do  espaço  no  seu  processo  de 

reprodução;  e  na  significação  social,  o  uso  político  do  espaço  por  atores  sociais 

diversos – o capital, a sociedade e o Estado.   

Ainda  fazendo  menção  ao  pensamento  do  autor,  sobre  “forma”,  “função”  

e “significação social”, vemos que estamos diante de elementos presentes no espaço, 

os  quais  carecem  permanentemente  de  uma  análise  ou  uma  leitura  para  a 

apreensão.  Mas,  para  este  fim,  há  que  primeiro  termos  clareza  com  relação  à 

definição de espaço urbano, bem como ao seu processo de produção-reprodução. Em 

sendo causa e efeito deste processo,  

 

Enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na 
própria  produção:  organização  do  trabalho  produtivo,  transportes, 
fluxos  de  matérias-primas,  e  de  energias,  redes  de  repartição  de 
produtos. À sua maneira, produtivo e produtor, o espaço (mal ou bem 
organizado) entra nas relações de produção e nas forças produtivas. 
Seu conceito não pode, portanto, ser isolado e permanecer estático 
(LEFEBVRE, 2008, p. 3).   

  

Como aponta Castells (1983, p. 472), “O espaço, socialmente falando, assim 

como  o  tempo,  é  uma  conjuntura,  isto  é,  uma  articulação  de  práticas  históricas 

concretas”  (Grifo  do  autor).  Ora,  desta  conformação  de  “práticas  históricas 

concretas”,  é  que  o  espaço  –  em  tela,  o  espaço  urbano  –  está  em  permanente 

processo  produção-reprodução,  por  assim  dizer,  em  permanente  elaboração,  face 

aos estágios da produção, da técnica, do consumo, entre outros, que a sociedade 

presente neste espaço atinge.   
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Enquanto  isso,  para  definir  espaço,  Harvey  (1980,  p.  5)  nos  diz  que    “O 

problema da correta conceituação de espaço é resolvido através da prática humana 

em relação a ele. Em outras palavras, [...] as respostas estão na prática humana.”   

Mais  uma  vez,  a  presença  humana  é  preponderante  no  processo  de  

produção-reprodução do espaço, retomando assim o que anteriormente 

apresentamos sobre o pensamento  de  Castelles,  ao  falar  do  homem  como  um  

elemento  entre  outros presentes no espaço; ao falar de relações sociais; e ainda, de 

significação social.   

Neste  sentido,  “O  espaço  urbano  é  estruturado,  quer  dizer,  ele  não  está 

organizado  ao  acaso,  e  os  processos  sociais  que  se  ligam  a  ele  exprimem,  ao 

especificá-los,  os  determinismos  de  cada  tipo  e  de  cada  período  da  organização 

social” (CASTELLS, 1983, p. 472). Por isto, “Qualquer teoria geral da cidade deve 

relacionar de algum  modo os processos sociais à forma espacial que ela assume” 

(HARVEY, 1980, p. 14).  

Postas estas discussões iniciais sobre a produção e estruturação do espaço 

urbano, há que empreendermos a sua compreensão. É o que ora denominamos de 

“leitura  do  espaço”.  Donde  nos  vem  a  proposição  de  Castells  (1983,  p.  264), 

indicando  que  “A  análise  do  espaço  institucional  lembra  assim  a  determinação 

econômica  da  estrutura  urbana  e  introduz  à  dinâmica  social,  quer  dizer  à  luta 

política,  que  está  no  centro  de  toda  análise  concreta  da  transformação  de  uma 

cidade”.  

Há  então  que  buscarmos  os  elementos  que  influenciam  na  sua  produção. 

Tais elementos estão presentes nos sistemas econômico, político e ideológico, como 

argumenta Castells (1983, p. 159), que  

 

Analisar o espaço enquanto expressão da estrutura  social  resulta,  
conseqüentemente,  em  estudar  sua  modelagem  pelos elementos do 
sistema econômico, do sistema político e do sistema ideológico, bem 
como pelas combinações e práticas sociais que decorrem dele.  

 

Dando  continuidade  sobre  como  procedermos  para  compreender  o  espaço 

urbano, Harvey (1980, p. 5) defende que “O procedimento utilizado é o de que uma 

vez descoberto o que é espaço e descobertos os modos de representá-lo, podemos, 
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então,  avançar  em  nossa  análise  do  fenômeno  urbano,  introduzindo  nosso 

entendimento  do  comportamento  humano.”  E  avança  na  defesa:  “O  ponto  

central [...]: a única estrutura conceitual adequada para entender a cidade é a que 

inclui e se  edifica  ao  mesmo  tempo  sobre  as  imaginações  sociológica  e  

geográfica” (HARVEY,  1980,  p.  5).  Assim,  resgatando  os  termos  “imaginações  

sociológica  e geográfica”  entendemos,  a  partir  do  pensamento  do  autor,  que,  

para compreendermos o espaço urbano, não podemos prescindir de uma leitura de 

como a  sociedade  se  estrutura,  dado  que  o  espaço  geográfico,  como  sabemos,  é  

um produto  social  historicamente  determinado,  permeado  pelas  relações  

humanas que concorrem para este fim.   

Retomando  o  pensamento  de  Castells  (1983)  sobre  a  apreensão  ou  leitura 

das nuances que o espaço urbano apresenta ao longo da história, vemos que   

 

[...]  o  espaço  urbano  não  é  um  texto  acabado,  mas  uma  tela 
permanentemente reestruturada, por um simbólico que se modifica à 
medida  da  produção  de  um  conteúdo  ideológico  pelas  práticas 
sociais que agem na e sobre a unidade urbana.  

  

Se  aceitamos  a  afirmação  de  Castells,  de  que  o  espaço  urbano  não  é  um 

“texto” acabado, assumimos o desafio de procedermos à sua permanente leitura, ou 

seja, as nuances que este permanentemente apresenta. E tal leitura, considerando  os  

processos  mais  recentes,  nos  remete  a  novas  discussões  sobre  o  espaço urbano,  

quais  sejam:  a  presença  do  meio  técnico-científico-informacional,  a globalização, 

a mundialização, entre outras.  

Neste sentido, lançamos mão do pensamento de Santos (2012), em “Por Uma 

economia política da cidade”. E a propósito do título, a economia política da cidade 

consiste,  especialmente,  na  forma  como  a  cidade  se  organiza  em  função  da 

produção: “As necessidades do espaço mudaram, tanto em função  dos requisitos da 

produção como da circulação mais exigente de rapidez” (SANTOS, 2012, p. 46). 

Produção  esta  voltada,  no  momento  atual,  para  o  atendimento  de  uma  

economia cada vez mais globalizada, geradora de intensos fluxos de produção e 

circulação, os quais tanto emanam do espaço urbano, em sua maioria, quanto 

incidem sobre, ou estão  associados  a  ele.  E este é o contexto no qual a maior parte 
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da sociedade humana está inserida, o que favorece então a apreensão do conceito de 

espaço por parte do alunado da educação básica. Procedamos então às  discussões 

com base no pensamento de Santos, na sua obra em tela.  

Iniciemos por precisar que estamos vivenciando o período técnico-científico-

informacional, assim denominado por Santos, em várias de suas obras. E assim, no 

período  técnico-científico-informacional,  “[...]  os  setores  terciários  de  comando 

tendem a se concentrar ainda mais geograficamente, beneficiando, ao menos num 

primeiro  momento,  as  localidades  onde  o  potencial  em  matéria  cinzenta  é  mais 

diversificado  e  maior”  (SANTOS,  2012,  p.  63).   

Ora,  como  sabemos,  é  o  espaço urbano que concentra as condições propícias 

para a produção e circulação, não só no âmbito  material, mas também no imaterial. 

Neste sentido, “São os lugares com alta  densidade informacional que  estão voltados  

a ser pontos  de realização dessa economia  mundial  renovada,  característica  da  

época  contemporânea”  (SANTOS, 2012,  p.  33). Ademais, este é o contexto no qual 

está inserida a grande maioria da sociedade. Já não é mais possível a esta sociedade 

prescindir dos comandos técnicos da informação, a menos que esta fique de fora dos 

processos que ora se conformam na produção-reprodução do espaço. E  isto  se  deve  

“[...]  às  suas  atividades  quaternárias  de  criação  e controle  [...]  pois  agora  são  os  

fluxos  de  informação  que  hierarquizam  o  sistema urbano” (SANTOS, 2012, p. 38).  

Com  o  espaço  urbano  então  incorporado  à  atual  lógica  de  produção-

reprodução, “A evolução urbana amalgama uma série de dados combinados, cujas 

causas são tanto nacionais como internacionais, em proporções diversas, segundo os  

setores  e  os  momentos”  (SANTOS,  2012,  p.  44).  Como  resultante  deste 

processo, temos que “A internacionalização da economia leva a uma concentração 

financeira  e  econômica,  traduzida  pelas  alterações  das  funções  urbanas  e  por 

modificações brutais da lógica interna da cidade” (SANTOS, 2012, p. 45).  

Dado  o  caráter  processual  de  produção  do  espaço  urbano,    “Esse  novo 

substrato  da  vida  social  contribui  para  a  instalação  de  novas  relações  sociais,  

trazendo consequências ao processo de urbanização” (SANTOS, 2012, p. 52), que, 

como já concordamos com Castells, é um processo – ou no seu dizer, um “texto” – 

inacabado, demandando permanentemente e cada vez mais uma renovada leitura. 
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Por assim dizer, é um texto “escrito”, nesse contexto informacional, por uma 

infinidade de atores, segundo uma diversidade de ideologias, interesses e demandas.  

 

 Conclusões  

 

Há que termos clareza com relação ao processo de produção-reprodução do 

espaço urbano, e apropriarmo-nos de um aporte teórico para a sua leitura empírica, 

que requer uma permanente renovação conceitual, face às nuances sempre renovadas 

que este apresenta na contemporaneidade.     

Trabalhar então o conceito de espaço urbano junto aos alunos da educação 

básica, consiste, em primeiro lugar, ter clareza do conceito de espaço, do seu lugar 

nas discussões teóricas da geografia, ladeadas das discussões atinentes a outros 

conceitos importantes, como região, paisagem, território, lugar e escala. De posse 

deste aporte teórico, o professor poderá proceder então à leitura da rica empiria na 

qual está inserida o seu alunado, o que resultará numa permanente elaboração de 

novos conhecimentos da educação geográfica na escola.  
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Martin Heidegger: A ontologia do espaço 
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Introdução 

 

 O espaço sempre foi um dos conceitos mais discutidos nos campos da filosofia 

e das ciências. De modo geral a questão do espaço percorre, de uma forma ou de 

outra, todo o pensar acerca da condição da existência humana. Essa é uma das razões 

pelas quais o discurso da questão do espaço estará sempre presente como 

fundamento essencial para a construção do conhecimento humano. 

Com o intuito de enriquecer mais ainda a discussão sobre a questão do espaço 

é que propomos, nesse trabalho, elencar a ontologia do espaço, isto é, o ser do espaço 

a partir do ponto de vista do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976). Sendo 

que para esse autor, a questão do espaço além de ser uma questão essencial, no 

sentido ontológico, é também uma problemática não respondida em seu caráter a 

priori, ou seja, o que vem a ser o espaço ele – mesmo – naquilo que lhe é próprio é, 

por assim dizer, uma questão ainda não concluída.  

A questão do espaço em Heidegger é abordada sob o ponto de vista teórico-

filosófico e existencial, que tenta extrair do conceito de espaço, a sua forma mais 

ontológica, mais essencial. O espaço cogitado a partir do ponto de vista daquilo que 

poderá ser o seu ser. Contudo, esse é um ponto em que a fundamentação do autor 

para com a questão do espaço irá divergir com o conceito de espaço como res extensa 

oriunda do pensamento cartesiano, muito comum na abordagem das ciências 

modernas como a Física, a Sociologia, a Geografia, a Geomorfologia, entre outras. 

A abordagem da questão ontológica do espaço em Heidegger, que faremos 

nesse trabalho, passará pela questão do ser, no caso do Dasein. O problema do ser é o 

ponto central de sua filosofia e o espaço, para o filósofo, só será compreendido em seu 

fundamento ontológico, tendo como base o conhecimento do Dasein, que é por sinal, 

mailto:holandarogerio@hotmail.com
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um ente primordial que detém o modo de ser dos demais entes presente no mundo. 

Como toda questão em Heidegger, a questão do espaço que colocamos como 

problema, será tratado no âmbito do Dasein.  Por essa razão a questão do espaço será 

discutida perante o emergir do espaço na espacialidade da presença (Dasein); a 

crítica de Heidegger a concepção cartesiana de espaço como res extensa e o espaço-

no-mundo.   

Esse trabalho encontra-se em fase de construção, que tem como requisito base 

à constituição de um dos capítulos integrante do trabalho de conclusão do curso de 

Filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

 

Objetivos 

 

 Nossa pesquisa tem como objetivo geral pensar acerca do sentido ontológico 

do espaço cogitado pelo filósofo Martin Heidegger, isto é, refletir através de seus 

fundamentos, o que vem a ser o espaço em seu ser. Para atingir esse objetivo, 

buscamos escrever e explicitar os fundamentos que justificam o ser do espaço na 

filosofia de Heidegger, discutir os fundamentos ôntico-ontológico e existencial 

implícitos na questão do espaço, como por exemplo, a questão metafísica do Dasein e 

demostrar de forma sucinta a questão do espaço como uma questão eminentemente 

vinculada a questão do ser do Dasein, no filósofo Heidegger.   

 

Metodologia 

 

 Quanto ao método utilizado para atingir o objetivo do trabalho: 1 Desenvolveu-

se a leitura e o fichamento das obras  Ser e tempo (2012) (Sain und zeit) e a 

Ontologia: Hermenêutica da facticidade (2012) do filósofo alemão Martin 

Heidegger, como obras base para a escrita desse trabalho; 2 Realizou-se também uma 

análise em alguns comentadores, sobre o problema  do ser correlacionado com a 

questão do espaço em Heidegger; 3 Foi realizada uma análise dos fundamentos dos 

pensamento ontológico de Heidegger, impregnado na questão do Dasein (presença), 

como a questão fundamental no discurso da ontologia do espaço; 4 O trabalho está 
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sendo desenvolvido sob os seguintes pontos: o emergir do espaço na espacialidade da 

presença (Dasein), a crítica de Heidegger a concepção cartesiana de espaço como res 

extensa e o espaço-no-mundo.  

 

Resultados e discussões 

 

 O emergir do espaço na espacialidade da presença (Dasein) 

 

Para se pensar o sentido essencial do espaço em Heidegger, é necessário 

primeiramente uma abordagem sobre o Dasein ou ser-aí (presença) 3. Para o autor a 

questão do espaço é inerente ao ser existencial que é o ser humano, o Dasein. 

Concomitante a esse último, o espaço não tem significância fora da existência do ser-

aí, ou seja, onde esse ente se desenvolve. Num sentido a priori, questionar sobre a 

presença, implica em uma indagação originária a respeito do espaço. Visto que para o 

filósofo a presença (Dasein ou ser-aí) é entendido como o ente primordial, isto é, não 

corresponde a um simples ente entre os demais: 

 

O ser-aí não é coisa alguma como um pedaço de madeira; não é algo 
como uma planta; também não é algo composto de vivência, nem 
muito menos é o sujeito (eu) que está diante do objeto (não eu). O 
ser-aí é um ente especial que precisamente na medida em que 
propriamente “esta aí”, não é objetualidade dito em sentido formal: o 
ente ao qual o ser intencionalmente se volta (HEIDEGGER, 2012, p. 
54). 

 

No sentido ôntico-ontológico e existencial, a presença detém o modo de ser 

dos outros entes. Como ser existencial, o ser-aí carrega em si a compreensão do 

“mundo” 4 e também dos demais entes que vem ao seu encontro. Por isso, Heidegger, 

                                                           
3   Dasein é um termo alemão utilizado por Heidegger para designar o ser do homem. Esse termo tem 

várias interpretações como: presença na tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback, e em outras 
traduções é utilizado também como Ser-aí, ser-no-mundo ou ser-em.   

4  O termo mundo entre aspas é utilizado por Heidegger para diferenciar do significado de mundo no 
sentido categorial; “mundo” não corresponde à junção de coisas tipo: casa, árvores, homens, carros, 
rochas, etc., estes seriam para o filósofo o conceito ôntico que não contempla o sentido ontológico 
de “mundo”. Para Heidegger: “mundo designa, por fim, o conceito existencial-ontológico da 
mundanidade” (HEIDEGGER, 2012, p. 112).    
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determina que, “a presença se mostra como o ente que, ontologicamente, deve ser o 

primeiro interrogado, antes de qualquer outro” (2012, p. 49). 

A análise que se fará do espaço, perpassa pelo modo de ser da presença no 

“mundo”, “nenhuma relação espacial pode ser concebida, [...] como algo 

independente da espacialidade fática do mundo e do agir do ser-no-mundo” 

(SARAMAGO, 2008, p. 76). De acordo com a explicitação Heideggeriana sobre a 

presença, como explicitar o espaço ou a espacialidade deste ente? Visto que o Dasein 

(presença) não pode ser concebido como um ente qualquer sobre outro ente, como a 

água dentro de um copo, os livros na estante, ou seja, é compreendido como o “ser-

em” 5 (In-Sein) e não como “ser em” (Sein-in). Ao contrário do sentido categorial (res 

extensa), Didier Franck cita:  

 

Se a espacialidade do Dasein tem de ser compreendida em função da 
existência, ela não é a espacialidade de um ente perante-a-mão 
ocupando uma posição qualquer no espaço das ciências da natureza, 
nem a de um ente à-mão num lugar de uma região. A espacialidade 
propriamente dita não é a espacialidade dos entes que se dão no 
mundo, pois o Dasein não é/está no mundo como um ente dentro de 
outro (1998. p. 99). 

 

A análise do “espaço do Dasein” deve ser investigada a partir do princípio 

existencial do mesmo, uma vez que para Heidegger este é compreendido como ser-

no-mundo6, que é interpretado também como “ser-em”. Porém, mediante o caráter 

existencial e ontológico da presença, no que correspondem ao ser-no-mundo ou ser-

em, nos induz a pensar que o modo como ele se configura no-mundo existencial 

institui que toda sua compreensão ou todo o seu caráter tenha uma abordagem 

existencial até mesmo o espaço. Pois, como compreender a presença sobre um 

espaço, ou seja, como um ente alocado a outro, se a mesma como ser-em ou ser-no-

                                                           
5  O ser-em é um termo que traduz o termo Dasein. “O ser-em não pode indicar que uma coisa 

simplesmente dada está, espacialmente, ‘dentro de outra’ por que, em sua origem, o ‘em’ não 
significa de forma alguma uma relação espacial desta espécie [...] O ser-em é, pois, a expressão 
formal e existencial do ser da presença que possui a constituição essencial de ser-no-mundo” 
(HEIDEGGER, 2012, p. 100).   

6  Quanto ao ser-no-mundo, este se constitui como uma condição ontológica, necessária e a priori do 
ser da presença. O ser-no-mundo é o ser-em, é o ser que se faz na existência, por assim dizer, é um 
ser dado no sentido existencial e não categorial. Assim, implica dizer que ele não está alocado no 
mundo ou num espaço dado, como o exemplo da água no copo, mas ao contrário, o ser-no-mundo é 
o “ser-em” que não pode ser interpretado fora do “mundo” existencial.   
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mundo, já existencialmente é/está inerente a todas as coisas e ao “mundo”? Nesse 

sentido, conclui-se que não é possível atribuir o espaço como um ente simplesmente 

dado no mundo. O espaço elencado a partir do sentido existencial e ontológico da 

presença é diferente daquela proposta pelas ciências da natureza, a exemplo da 

Física. Acerca da ontologia do espaço heideggeriano compreende-se que “espaço, 

lugar e homem (Raum, Ort und Minsch) não podem ser tomados separadamente” 

(GUZZONI, 2008, p. 57).  

A espacialidade da presença não é elencada por definição categorial (res 

extensa), ou seja, não está sob medida geométrica, visto que este faz parte do 

“mundo” existencial e, por assim dizer, ontológico, isto é, a essência do espaço é 

inerente à presença que tem o seu ser-no-mundo. Desse modo, o espaço não 

comporta a possibilidade de ser constituído tal como     um objeto. Como cita 

Heidegger: 

 

O espaço nem está no sujeito nem o mundo está no espaço. Ao 
contrário, o espaço está no mundo à medida que o ser-no-mundo 
constitutivo da presença já sempre descobriu o espaço. O espaço não 
se encontra no sujeito nem o sujeito considera o mundo “como se” 
estivesse num espaço. É o “sujeito”, entendido ontologicamente, a 
presença, que é espacial em sentido originário. Porque a presença é 
nesse sentido espacial, espaço se apresenta como a priori (2012, p. 
166). 

 
 

Porém, se o espaço em um sentido ontológico é inerente ao ser-no-mundo da 

presença, como quer Heidegger, significa dizer que o espaço não é em si mesmo. O 

espaço não diz nada de si mesmo e nem a presença determina o seu modo de ser, 

porque o espaço não possui modo de ser, pois, se o espaço tivesse modo de ser, ele 

não seria inerente-a-presença, e por assim dizer, estaria equivalente a um ente como 

outro qualquer, no sentido da res extensão, portanto, um ente dado no mundo. Nesse 

sentido não se pode ter acesso ao espaço ou a espacialidade da presença por meio de 

uma análise empírica. Por não dispor de característica “fenomenológica”, a essência 

do espaço só será compreendida recorrendo-se a mundanidade do mundo, à medida 

que o espaço é, senão, um constitutivo do mundo circundante onde reside o modo de 

ser da presença. Em Ser e tempo Heidegger cita: 
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Não se tem acesso ao espaço, de modo exclusivo ou primordial, 
através da desmundanização do mundo circundante. A espacialidade 
só pode ser descoberta a partir do mundo e isso de tal maneira que o 
próprio espaço se mostra também um constitutivo do mundo, de 
acordo com a espacialidade essencial da presença, no que respeita à 
sua constituição fundamental de ser-no-mundo (2012, p. 168). 

 

O modo como é explicitado o “mundo” e a presença em um sentido existencial, 

logo, verão que o espaço é “carregado” na própria presença, para não dizer no seu 

modo essencial de ser. Não poderia aqui determinar um limite para a espacialidade 

da presença, se o “mundo” parte inicialmente dela e que este não possui um caráter 

empírico. De modo claro, Saramago diz que:  

 
O Dasein não pode percorrer o âmbito de seus dis-tanciamentos – ou 
seja, de sua própria espacialidade originária –, pelo fato de que esse 
âmbito se dá nele mesmo. Um caminho nunca é objetivamente longo 
ou curto; ele se mostra como ou no Dasein. Os sentidos de 
proximidade e afastamento são caracteres seus. Isso não significa que 
o Dasein seja algo como o “criador absoluto” do espaço: o espaço se 
revela na existência, no que existe mundo, no que existe Dasein. E 
isso só ocorre porque a compreensão do espaço pelo Dasein é 
simultânea à compreensão de seu próprio ser. Enquanto abertura, o 
Dasein apenas descobre o espaço, trazendo-o à luz em seus modos de 
manifestação, e, assim, os demais entes tornam-se, então próximos ou 
distantes no que são “espacialmente encontrados” (2008, p. 95-96).  

 

Como ser-no-mundo a presença não tem limites (barreiras físicas), sua 

condição de ser existencial não cabe um caráter dado em um “espaço físico”. Nesse 

sentido o “limite” espacial é conduzido com o próprio Dasein (presença), nas palavras 

de Heidegger: “a presença não cruza de forma alguma o seu dis-tanciamento e isso 

a tal ponto que o leva consigo constantemente, pois a presença é essencialmente dis-

tanciamentos, ou seja, é espacial.” (2012, p. 162). 

 

A crítica de Heidegger a concepção cartesiana de espaço como res 

extensa 

 

Para Heidegger, o discurso cartesiano sobre o mundo é concomitante a ideia 

de extensão (res extensa). Constitui uma compreensão de espaço não condizente com 
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a ontologia fundamentada na visão de mundo circundante, ou seja, de mundo 

constituído segundo o ser-no-mundo (Dasein ou presença). Por falta desse 

fundamento, a questão do espaço se distingue de uma essência verdadeira, pois, o 

sentido da extensão como o ser do “mundo” e, bem como do espaço, se resume em 

uma descrição daquilo que os sentidos captam. A extensão não diz nada daquilo que 

ela é enquanto ente. Esse é o ponto da negligência da ontologia de Descartes. Por essa 

razão, a ideia de espaço, segundo a extensão, não corresponde ao espaço 

proporcionado pelo mundo circundante (KIRCHNER, 2007, p. 106) em que a 

presença constitui sua essência, isto é, o espaço do ponto de vista da circunvisão 

(visão do todo), não é, e não pode ser algo como que um palco, recipiente de qualquer 

ente, já que a presença é um ser-em. 

Ao contrário da ontologia heideggeriana, a cartesiana, tem como base a 

fundamentação no ente, destituído do modo de ser da presença. Desse modo 

Descartes “saltou” o fenômeno do “mundo” circundante. Por isso, Heidegger entende 

que “a discussão da ontologia cartesiana de ‘mundo’ propicia igualmente um ponto 

de apoio negativo para a explicação positiva da espacialidade do mundo 

circundante e da própria presença” (2012, p. 140). No entanto, o espaço tomado 

como algo denominado de extensão é o mesmo que reduzir-lhe a um ente destituído 

de existência. Porém, é não compreender a inerência da presença no constituir-se de 

si mesmo no-espaço. Igualmente, é compartilhar com a ideia da não intervenção do 

homem, ou melhor, do sujeito-no-espaço (mundo).  

 

 

 

 

 

 O espaço-no-mundo 

 

No sentido ontológico e existencial, Heidegger afirma que “o espaço só pode 

ser concebido recorrendo-se ao mundo” (2012, p. 168). Mas, o que tem a ver o espaço 

com o mundo? Para Heidegger: “por ‘ser-aí’ designa-se tanto o ser do mundo como o 
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ser da vida humana” (2012, p. 91). Nesse caso o mundo passa a ser um constitutivo 

da presença e, por assim dizer, o espaço da presença é também o espaço do “mundo”.  

Na analítica existencial da presença (HEIDEGGER, 2012) a circunvisão 

constitui um dos fundamentos em que o pensamento heideggeriano se afasta da 

compreensão categorial de mundo como res extensa. Pois, é no cotidiano da presença 

que o filósofo por meio da circunvisão buscará o sentido do “mundo” circundante e 

consequentemente o espaço original da presença. O mundo circundante é, portanto, 

a “casa” do ser-no-mundo (presença), o meio pelo qual o sentido ontológico dos entes 

ganha consistência em seu modo de ser na manualidade. Por isso, busca-se 

compreender o espaço da presença, tendo como base o cotidiano deste ente, e como 

cita Heidegger: “ao atribuirmos espacialidade à presença, temos evidentemente de 

conceber este ‘ser-no-espaço’ a partir de seu modo de ser” (2012, p. 158). 

 

Considerações finais  

 

O discurso sobre o espaço foi explicitado por Heidegger em seu sentido 

ontológico, de forma que é perceptível o esforço do filósofo a nos legar uma 

interpretação o mais essencial possível acerca do ser do espaço. Contudo, a 

interrogação que conduziu todo o desenvolver da questão sobre o ser do espaço, ou 

seja, “o que é o espaço interpretado a partir de si mesmo?”, não é, explicitamente, até 

então, uma questão totalmente desvelada, por assim dizer, a questão que busca 

adentrar a essência última do espaço permanece em aberto.  

O espaço elencado por Heidegger decorre de sua análise existencial da 

presença como ser-no-mundo. Uma definição originária do espaço, mas não o 

suficiente para distinguir o ser do espaço em si mesmo. É que o espaço em Heidegger, 

apesar de ser demonstrado segundo o sentido ontológico da presença como ser-no-

mundo, por assim concluir, não diz o que é o “espaço puro”. Desse modo, conclui o 

filósofo: “o espaço em si mesmo fica, de início, encoberto no tocante às 

possibilidades puras de simples espacialidades de alguma coisa” (HEIDEGGER, 

2012, p. 166). Por estar vinculado ao sentido do ser-no-mundo (presença) é possível 

afirmar que a questão do espaço é indissociável da questão do ser (presença), por 
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essa e outras razões, o espaço não é concebido como algo que porte uma dimensão 

(res extensa). Portanto, o espaço para Heidegger, até então não dispõe de uma 

resposta do que venha a ser o espaço em si mesmo, o ser do espaço está na presença 

(Dasein).  
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GT 1 – Abordagens Teórico-Metodológicas sobre Espaço nas Ciências Humanas 
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considerações geográficas e culturais sobre seus elementos 

espaciais de construção 

 

ARAÚJO, Fábio Rodrigo Fernandes  
Licenciado em geografia pela UERN/CAMEAM / CGE 

fernandes.herodoto@ig.com.br  

 
TAVARES, Jeferson Carlos Araújo 

Licenciado em geografia pela UERN/CAMEAM / CGE 

 jefersoncarlostavarespdf@hotmail.com  

 

Introdução 

 

A Geografia da Religião visa estudar a produção e reprodução social e cultural 

do espaço geográfico por meio da relação que as pessoas têm materialmente e 

intelectualmente com ritos, gestos, símbolos e signos visuais, textuais e corporais da 

espiritualidade humana, constrói-se uma ciência humana que se “ocupa com o 

fenômeno religioso visto como espaço de relações objetivas e subjetivas 

consubstanciadas em formas simbólicas mediadas pela religião” (GIL FILHO, 2007, 

p.210). 

Baseado nesta concepção é proposto algumas construções analíticas com o 

objetivo de se interpretar conceitualmente a constituição social e cultural dos espaços 

sagrados da igreja na religião católica e do terreiro de candomblé, e a sua respectiva 

influência na construção dos espaços. Para tanto, estruturamos o presente texto em 

duas seções, a primeira versará sobre o espaço sagrado cristão da igreja, e a segunda 

falará sobre o espaço pagão do terreiro de candomblé.  

Portanto, este artigo se consubstanciará teoricamente pelas ideias de Castilho 

(201O), Fernandes; Gil Filho (2011); Pereira (2011); Pereira (2013); Melo (2007) e 

Gois (2013) que versam sobre a significação geográfica e cultural das religiões 

Católica e africana e de seus respectivos símbolos, códigos e signos sagrados e pagãos.  

mailto:fernandes.herodoto@ig.com.br
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Objetivo 

 

Este referido trabalho foi realizado com a intenção de se formular uma breve 

interpretação conceitual sobre a constituição social e cultural dos elementos objetivos 

e subjetivos dos espaços sagrados da igreja na religião católica e do terreiro de 

candomblé, e a sua respectiva influência sobre os espaços geográficos nacionais. Para 

tanto, delimita-se teoricamente os componentes estruturais que forma a constituição 

física e simbólica destes referidos espaços sagrados. 

Diante desta perspectiva, delimitam-se breves visões conceituais sobre as 

possíveis significações geográficas culturais e religiosas do que sejam realmente estes 

espaços da igreja e do terreiro de candomblé. 

 

Metodologia  

 

Este texto foi estruturado metodologicamente em dois focos de análise 

espacial, sendo que o primeiro versa sobre o que é o espaço da igreja e seus elementos 

materiais e imateriais trabalhados nas ciências humanas da religião em seus viés 

geográfico, e o segundo propõe entender o que seria este espaço do terreiro de 

candomblé e o significado de seus respectivos elementos simbólicos para os 

praticantes das religiões politeístas africanas. Para isso, investigamos por intermédio 

de uma conceituação geográfica cultural centrada no subjetivo, em vez do objetivo. 

Para tanto este trabalho foi consubstanciado teoricamente, por conceitos e 

teorias sobre as formas simbólicas e realistas de representatividade cultural das 

geografias da religião do Brasil, a serem amparadas estruturalmente pelas ideias de 

Castilho (2010), Pereira (2011), Bordieu (1997), Fernandes; Gil Filho (2011), 

Rosendahl (2008), Melo (2007) e Gois (2013). 

 

 

Resultados e discussões 

 



 

 

 
 

P á g i n a  | 50 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

O Candomblé: perspectivas teóricas em Geografia da Religião e em 

Geografia Cultural  

 

O terreiro de candomblé pode ser identificado pela ciência geográfica, como 

um novo espaço de resignificação cultural das identidades sociais dos descendentes 

temporais das etnias africanas que se instalaram no Brasil, ao se tornar um recorte 

espacial da superfície terrestre, que serve de símbolo imagético dos ritos, gestos, 

signos e manifestações do divino africano, se tornado assim, um local diferenciado 

nas geografias espaciais religiosas, ao apresentarem: 

 

[...] uma estrutura organizacional totalmente moldada nas tradições e 
nos costumes dos povos Iorubás, já que foram estes os responsáveis 
pelo estabelecimento do culto aos Orixás no Brasil. Da mesma forma 
que a natureza está vinculada aos deuses e aos homens para esta 
sociedade, os terreiros mantêm sua tradição viva criando um 
microcosmo desta para legitimar a sua organização social. (MELO, 
2007, p. 3). 

 

Por sua vez, o primeiro elemento que identifica imaterialmente a dinâmica 

espacial deste referido local sagrado da fé africana, são os orixás, que são 

evidenciados como sendo representações idealizadas do imaginário social e cultural 

do candomblé. Tanto assim que as etnias africanas do Brasil, principalmente a etnia 

Iorubá, que originou no Brasil o culto religioso aos orixás, compreendem da seguinte 

maneira estas entidades divinas: 

 

[...] forças sobrenaturais estavam presentes na natureza. Fenômenos 
como tempestades, raios e trovões eram interpretados como a fúria 
dos deuses, e para aplacá-la, eram-lhes oferenda dos tributos que 
representavam uma relação de submissão e proteção que ligava os 
homens aos espíritos da natureza. Com o passar dos tempos estes 
espíritos passaram a ser cultuados como Orixás, responsáveis pelo 
controle e governo do mundo natural como; o trovão, o raio e a 
fertilidade da terra, enquanto outros foram cultuados como guardiões 
de montanhas, cursos de água, árvores e florestas (MELO, 2007, p. 
29). 

   

No terreiro de candomblé, o seu elemento humano de composição espacial, é 

visto como um ser objetivo, que está inserido por e pela natureza mítica deste citado 
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espaço sagrado, ao ser determinado estruturalmente em sua composição social e 

cultural, quando e como sendo um foco corpóreo e simbólico das religiões africanas 

em que “Todos os reinos da vida (mineral, vegetal e animal) concentram-se nele, 

conjugados as forças múltiplas e a faculdades superiores” (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 

195). 

Ver-se também que o ser humano religioso frequentador deste referido 

território sagrado, os organiza espacialmente em dois tipos de espaços de atividades 

religiosas: “o mato e o urbano” (MELO, 2007, p.34). Sendo que mato é um local 

natural que é “equivalendo a floresta africana (...) é cortado por árvores, arbustos e 

toda a sorte de ervas e constitui um reservatório natural onde são recolhidos os 

ingredientes vegetais indispensáveis a toda a prática litúrgica” (ELBEIN, 1976, p. 33). 

O segundo é o espaço urbano das cidades onde é formado os próprios terreiros, com 

suas edificações físicas que abrigam territorialmente, os ritos e códigos simbólicos de 

adoração as representações míticas visuais e faladas da natureza. 

Portanto, os terreiros sagrados do candomblé, terão que ser interpretados 

como espaços de significação e significância de uma nova dimensão cultural do 

espaço geográfico, a ser percebida por intermédio das formas simbólicas do terreiro 

como o pai de santo, as canções de adoração ao divino, e principalmente as comidas 

preparadas para as festas sagradas, que sevem segundo Gois (2013, p.334-335) como 

uma  

 

[...] uma prece, uma oração, que opera uma transformação no ato 
mesmo de sua realização. Por isto as festas no candomblé não acabam 
quando os Orixás e Entidades saudadas se retiram do Barracão e os 
tambores cessam de tocar, mas sim depois que a comida, o ajeum, é 
servida a todos os presentes, como um sinal, por assim dizer, de 
benção e de graça, refletida na partilha generosa de alimentos aos 
participantes [...]. 
 

O espaço da igreja do cristianismo: fazendo breves considerações 

geográficas sobre seus elementos espaciais 

 

Em uma perspectiva geográfica será estudado a igreja, como sendo um espaço 

formado e transformado pelos costumes e comportamentos sociais da cultura 
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humana, capaz de influenciar a articulação, fragmentação e reprodução dos 

conhecimentos culturais concernentes à origem e evolução dos espaços urbanos 

brasileiros. Para tanto, este referido local de produção visual, corporal e textual da fé 

crista, devera ser entendido em sua gama de símbolos, códigos, signos e significações 

geográficas culturais e religiosas, ao se estudar seus “caracteres simbólicos e 

subjetivos” (CASTILHO, 2010, p. 42), como hóstia, a cruz, a missa, os devotos de 

santos e o padre. 

A igreja com espaço idealizador e executor de fatos e fenômenos geográficos da 

religião e da cultura é tida conceitualmente como um espaço sagrado, ou seja, “ [...] 

um campo de força e de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que 

o transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência” 

(ROSENDHAL, 2008, apud CASTILHO, 2010, p. 47), ao fazer o ser humano 

transcender para um novo tipo de elementaridade  geográfica, pertencente ao espaço 

físico da igreja, ou seja, o mundo da subjetividade.  

Interpreta-se que a construção do espaço da igreja, dedicada a reverencia de 

entidades divinas ocidentais como Jesus Cristo e santos, como Santo Expedito, é 

formado pelos seus elementos humanos, ou seja, o  fiel que o transforma em um meio 

cultural caracterizador  das dimensões analíticas do mítico humano, “constrói lugares 

e coloca objetos que sacraliza, ou seja, que reveste de sentimento religioso, como 

ocorreu na viagem do povo judeu pelo deserto” (CASTILHO, 2010, p. 45) , ao 

estruturar “um movimentar num mundo sagrado, daí o seu imenso desejo de 

participar da construção do espaço sagrado (igrejas, santuários,calvários, fontes 

milagrosas, lugares onde aconteceram milagres, etc.)” (CASTILHO, 2010, p. 47). 

Deve-se, portanto ver que o espaço religioso da igreja em si, representa para os 

habitantes físicos dos lugares sagrados, ou seja, os fieis, um constante forma de 

representar visualmente e corporalmente a: 

 

[...] conquista de um indivíduo, exprimindo sua vida, significando 
tudo aquilo que as palavras não conseguiram dizer, mas que está vivo, 
e assim contêm energias, forças que, ao serem reativadas, 
materializam-se em imagens,emoções e sons, recontando a vida 
interior desse ser humano  e suas esperanças na vivência de um 
mundo melhor (NASSER, 2003 apud CASTILHO, 2010, p. 48). 
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Por sua vez, deve-se falar que estes agentes sociais produtores deste referido 

espaço de fé e cultura, também são chamados de devotos, porque estes tem um 

sentimento de devoção a uma entidade divina do espaço sagrado da igreja, que é “[...] 

uma garantia do auxílio celeste para suas necessidades. A lealdade ao Santo 

manifesta-se, sobretudo no exato cumprimento das promessas feitas” (AZZI, 1994, p. 

296)”, a ser originada, segundo Pereira (2003, p. 68) “geralmente, da crença em 

determinados poderes sobrenaturais que o santo de devoção possa ter, 

frequentemente um acontecimento extraordinário, milagre ou algo do gênero que 

ocorreu ou que ouviu-se dizer que tenha ocorrido (Sic) ”. 

O devoto ao desenvolver conexões profundas com alguma entidade divina da 

igreja em sua formatação católica acaba por tornar este referido espaço sagrado, em 

uma localidade geográfica criadora de novos comportamentos e costumes sociais e 

culturais da população brasileira em seus espaços urbanos metropolitanos e 

interioranos, o qual são gestados metodologicamente pelos códigos dogmáticos da fé 

cristã. Também ver-se que este costume cultural de devoção que caracteriza 

socialmente este citado espaço sagrado do catolicismo, é visto segundo Bordieu (1997, 

p. 194), como sendo um tipo de local onde ocorre a estruturação de uma “economia 

dos bens simbólicos, que segundo o mesmo, esta “apoia-se na crença, a reprodução 

ou crise dessa economia baseiam-se na reprodução ou na crise da crença, isto é, na 

perpetuação ou na ruptura do acordo entre as estruturas mentais (...) e as estruturas 

objetivas”, o qual é amparada intelectualmente por uma relação simbolicamente 

contratual entre “ o santo e o devoto” (PEREIRA, 2011, p . 69). 

Os ritos religiosos ao serem considerados “práticas simbólicas por meio das 

quais o homem entra em contacto com o sagrado, transcendendo a sua condição 

profana. Estes ritos devem ser executados com grande rigor, caso contrário terá 

funestas consequências” (CASTILHO, 2010, p. 51), se inserem no principal 

componente subjetivo do espaço da igreja, a saber, a missa, por que esta é 

considerada um modo de se externar verbalmente, proferimentos corpóreos e 

linguísticos, que modificam cotidianamente as práticas sociais de união comunitária 

dos seus fieis em relação a sua cultura urbana e religiosa.  
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Os ritos que caracterizam a identidade socioespacial da igreja como espaço de 

transmissão de uma cultura religiosa é representados por cerimônias sagradas como 

“[...] as novenas, as promessas, as romarias, as representações teatrais, as orações 

leigas, as benzeções e pedidos [...]” (CASTILHO, 2010, p. 52) que  contextualiza 

imageticamente e textualmente a verdadeira significação geográfica da religião 

católica, quando estes rituais se  amparam  estruturalmente por artefatos e elementos 

materiais e imateriais do imaginário cultural religioso, o qual são compreendidos 

realisticamente pelo : 

 

[...] o monopólio da verdade; modelo da vida dos santos; profecia do 
futuro; controle do clima; alívio aos doentes; proteção a incêndios e 
inundações; intercessões aos santos; benzimento (água, sal e pão); 
talismãs e amuletos (agnus-dei, medalhas, versículos do evangelho); 
o rosário; o sinal da cruz (1591); os sinos da igreja; o jejum; as velas 
sagradas; moedas doadas ao ofertório; o escapulário (tira de pano que 
padres, frades e freiras usavam de certas ordens pendentes sobre o 
peito); juramento sobre a Bíblia Católica [...] (KEITH, 1991, apud 
CASTILHO, 2010, p. 52)   

 

Portanto vemos que a igreja é um tipo de espaço social e cultural que 

influência nos modos operantes do cotidiano subjetivo e objetivo das sociedades 

humanas, por intermédio de formas simbólicas representativas do ver e sentir 

religioso e cultural, como a hóstia, a cruz, o santuário dos santos e os discursos 

religiosos, que acaba por se tornar um tipo de linguagem transmissora dos fatos das 

geografias das religiões, quando estes adquirem a “[...] peculiaridade de tornar uma 

impressão sensorial em símbolo. A transformação de um dado sensível em um 

significado simbólico passa por um processo que pode ser descrito em uma tripla 

gradação de acordo com as funções: expressiva, de representação e de significação” 

(FERNANDES; GIL FILHO, 2011, p.22). 

 

Considerações finais 

 

Ao analisar os elementos geográficos constituintes dos espaços sagrados da 

igreja e do terreiro de candomblé, percebe-se que os mesmos dão margem a uma 

nova conjunção cientifica de estudos espaciais da subjetividade humana, que são 
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compostos estruturalmente pela reflexão teórica e empírica dos elementos concretos 

e idealizados das relações sociais e culturais, que modelam cotidianamente o agir e o 

pensar do ser humano em relação às representações e contextualizações simbólicas e 

codificadas dos costumes, comportamentos e gestos verbais e corporais que 

expressam temporalmente a identificação espacial do sagrado cristão e pagão no 

imaginário social e religioso brasileiro. 
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Introdução  

 

A cidade em seu contexto perceptivo realiza uma dinâmica diária, que 

caracteriza o espaço urbano, espaço este formado por diversos fatores que em linhas 

gerais nos dá o verdadeiro conceito de como esta se forma e se desenvolve. Neste 

trabalho a uma descrição de uma experiência vivenciada no curso de Geografia 

UERN-CAMEAM, onde enquadramos a cidade de Pau dos Ferros que foi a base para 

o estudo, mostrando que a mesma pode ser utilizada como campo de estudo, como 

campo para o desenvolvimento da percepção dos alunos, afim de inserir a realidade 

destes no processo de ensino-aprendizagem.  

Desse modo, dentro do estudo de campo discutimos os processos sociais que 

dão forma, movimento e conteúdo ao espaço urbano, criando com suas forças 

produtivas uma organização espacial que se justifica pelos processos espaciais, 

permitindo ao professor de Geografia este meio como recurso didático que busca 

mostrar aos observadores, que são os alunos identificar os elementos que 

caracterizam o espaço como articulado, fragmentado e desigual, assim como, a real 
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estrutura urbana. Ao mesmo tempo, conceituando os mecanismos que justificam a 

ação desses processos sobre o solo urbano.   

Neste sentido, identificar a real estrutura urbana da cidade de Pau dos 

Ferros/RN e os processos espaciais é o ponto norteador, indagando que esta cidade 

pode ser didaticamente trabalhada como espaço produtor de conhecimento, ponto de 

estudo e atuação de professores de geografia no ensino básico. Pontuando a 

classificação dos processos espaciais, como também, os fatores que levam a eles em 

suas diferentes áreas de penetração, levando-nos nós alunos a refletirmos como esses 

processos agem no ceio da cidade dando forma e conteúdo a estrutura urbana, 

mostrando assim o estudo de campo como elemento fundamental para a 

compreensão de conteúdos de geografia.  

Desta forma desenvolveu-se a aula de campo, na qual esta é segundo Passini; 

Passini; Malysz  

 

[...] diferentemente do estudo estático baseado em livro didático, 
provoca ainda um maior interesse por parte dos alunos em aprender, 
observando e fazendo leituras do espaço geográfico com sua dinâmica, 
diversidade e conflitos. (2007, p. 173). 

  

Esta aula também pode ser desenvolvida com alunos do ensino básico, pois se torna 

acessível ao aluno, de forma que estes possam absorver de maneira agradável o 

conteúdo, onde o simples ato de observar a própria cidade o torna capaz de 

compreender e explora-la de forma correlacionada com o conteúdo como afirma 

Passini; Passini; Malysz; (2007, p. 172) “Não é necessário idealizarmos o estudo de 

um meio distante, basta que observemos á nossa volta para encontrar paisagens que 

podem ser exploradas para a construção de diferentes habilidades, conceitos e 

valores.” 

 Compreender o cotidiano é a base para que possamos mudar a realidade da 

educação, do ensino e da aprendizagem, onde as aulas expositivas possa ter um outro 

enfoque, onde o aluno possa participar de forma efetiva com suas vivências, com o 

seu cotidiano, interagindo e construindo novos conhecimentos, a partir de pontos de 

vistas que não seja somente o livro didático, é importante a articulação.  

A aula de campo se torna um método integrador, pois segundo Passini; 

Passini; Malysz (2007, p. 73) “No método integrador os alunos são estimulados a 
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pensar e repensar sobre o conteúdo abordado, porque direta ou indiretamente esse 

conteúdo diz respeito a sua experiência de vida ou fatos presenciais.  A experiência 

vivida enquanto futuros licenciados nos dá essa visão libertadora e construtiva do 

ensino, o que pode ser um pilar para início de uma nova modelagem para a educação 

em seu contexto inovador.  

 

Objetivos  

 

    O trabalho tem como proposta de elencar a experiência vivida, assim como os 

processos espaciais na cidade de Pau dos Ferros/RN, localizada na mesorregião oeste 

do Estado Rio Grande do Norte, especificamente na microrregião de Pau dos Ferros 

numa perspectiva de ensino pelo qual o professor do ensino básico pode a partir 

desta atividade introduzir senso crítico ao aluno e que através da observação direta 

possa relatar e comprovar a ação desses agentes modeladores na cidade estudada. 

Assim o trabalho tende a revelar a cidade de Pau dos Ferros em suas várias 

funções, frisando as condições e os processos espaciais que a formam, além de 

mostrar que esta pode ser utilizada como um recurso de ensino estratégico para o 

licenciado em Geografia, que a partir de um estudo do meio, desperta no aluno o 

entendimento e a percepção mais aguçada  de seu cotidiano frente aos conteúdos 

estudados na disciplina de Geografia, utilizando a aula de campo, sem tornar 

cansativo ou enfadonho assuntos que tratam de entender aspectos urbanos.  

 

Metodologia  

  

Partimos da perspectiva de que a cidade de Pau dos Ferros e todos os seus 

aspectos urbanos, servem como base para o ensino de Geografia enquanto esta é uma 

ciência que tem como objeto de estudo o espaço. Para a realização deste trabalho foi 

necessário estudarmos como as cidades se organizam em determinados espaços 

frente a esse mundo globalizado, levando em conta a organização espacial da cidade 

de Pau dos Ferros/RN, denotando aos variados grupos sociais e a ação de 

modeladores espaciais, assim como leituras voltada para o ensino de Geografia, na 
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qual dá um enfoque primordial ao estudo do meio, que seria as aulas de campo que é 

um método didático utilizado neste trabalho, denotando a importância desta para se 

trabalhar determinados conteúdos de Geografia.  

 Percorremos alguns pontos da cidade de Pau dos Ferros, definimos alguns 

pontos de parada para a discussão, em cada parada classificamos os processos 

espaciais que ali ocorriam. Por meio de um diálogo aberto, entre professor e aluno, 

foi possível perceber os elementos que caracterizam o espaço urbano de Pau dos 

ferros, dando conta de sua fragmentação, articulação e desigualdades, frutos da 

reprodução das forças produtivas. Esse estudo teve algumas bases metodológicas 

como os conceitos de Carlos (1999) e Corrêa (2001), que nos permitiu observar com 

clareza quanto a identificação desses processos espaciais, frisando a ação dos grupos 

sociais sobre os mesmos e a diferenciação que eles denota a cidade em todos seus 

aspectos. 

  

Resultados e discussões 

  

O ensino se dá a partir da interação do aluno e do professor, é importante 

salientar que o aluno não é um mero receptor, mas pode interagir juntamente como o 

mediador de conhecimento que é o professor e assim estabelecer um vínculo de 

conhecimento, podendo produzir o seu próprio conhecimento a partir de sua 

realidade de seu cotidiano, inserindo um senso crítico que pode ser despertado com a 

disposição do professor a partir da problematização de determinado assuntos.  

 É através da realidade que o aluno abstrai o conhecimento de forma mais 

qualificada tendo em vista que segundo Selbach et.all. (2010, p.20 ) a [...] 

aprendizagem é o processo que começa com o confronto entre a realidade do que 

sabemos e algo novo que descobrimos ou mesmo uma maneira de se encarar a 

realidade. Através desta colocação podemos entender que o aluno em seu dia a dia 

pode ver a cidade e seu dinamismo diário como um simples fato rotineiro e normal, 

mas a partir do momento em que esta passa a ser transmitida através de conteúdos 

escolares, com uma visão mais complexa, passa a perceber que cidade é bem mais 

que um local de moradia. 
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    O espaço que aqui é estudado e direcionado como um campo de ensino para 

professores de Geografia, conta com diversos fatores que facilitam a compreensão do 

espaço urbano frente ao olhar do aluno do ensino básico. O desenvolvimento da 

análise dos processos espaciais da cidade estudada está paltada em pontos localizados 

dentro da cidade de Pau dos Ferros, o primeiro ponto é localizado entre o Bairro 

Arizona e o Bairro Princesinha,  onde o professor detém de um espaço pelo qual pode 

fazer aplicação dos conceitos com o intuito de mostrar a medida que se avança sobre 

a cidade os diferentes elementos que dão forma e conteúdo a mesma, trabalhando por 

diferenciação de áreas e suas contradições, onde o mesmo  pode propor aos alunos 

que  através da observação da paisagem que a área oferece identificar elementos que 

caracterizam o espaço urbano.  

Fazendo uma correlação com o conteúdo na qual está sendo estudado, em que 

se discutem algumas características do espaço, uma vez que ele fragmentado, 

dividido por áreas que se caracterizam por diferentes paisagens em decorrência dos 

diferentes agentes modeladores, (re) produzindo o espaço urbano em constantes 

mudanças. Também é articulado por manter uma ligação entre uma área e outra que 

se manifestam através dos fluxos de pessoas e veículos, como através das forças 

capitalistas de modo menos visível, e desigual justamente pela diferença entre os 

grupos de se apegarem aos modos de produção vigentes e a forma como é produzido 

o capital. O espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado. Articulação 

e fragmentação são características que se complementam (CORRÊA, 2001). 

Logo após a observação houve a conceituação onde foram descritos os 

processos espaciais numa perspectiva dialogada, fomentando senso crítico nos alunos 

acerca dos pontos onde os mesmos se desenvolvem como dos fatores que levam a 

eles, para que o aluno através da observação compreenda a real estrutura urbana. 

Foram conceituados cada um, tais como: concentração que é o agrupamento de 

atividades comerciais e de serviços em um local; descentralização que é à saída do 

centro e a expansão das atividades para outras áreas; coesão ou aglomeração de lojas 

do mesmo segmento em uma dada área, apesar de não manterem relações entre si; 

invasão-sucessão é a substituição de atividades que se encontram em um 

determinado local por outras, como por classes sociais distintas; inércia ou 
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resistência de um grupo em um local para manterem seu prestígio, no caso das 

grandes empresas que mantém seu lugar de origem mesmo que ele não ofereça 

retornos financeiros, distribuindo filiais para outras áreas, reproduzindo assim o 

capital; segregação que está relacionado à produção da força de trabalho e das 

diferenças geradas pelo poder aquisitivo, sendo um processo com tendência a uma 

organização espacial em áreas de forte homogeneidade social interna e de forte 

disparidade social ente elas. 

Na área observada percebemos que há uma forte coesão, ou seja, uma área 

especializada em prestação de serviços, como consultórios médicos ou de depósitos 

de material de construção, estando uns próximos aos outros, visando atrair e induzir 

as pessoas ao consumo. Portanto, “apesar de não manterem ligações entre si, lojas 

varejistas da mesma linha de produtos formam um conjunto que cria atração para o 

consumidor que, estando interessado em um determinado produto, terá alternativa 

para escolha.” (CORRÊA, 2001 p. 129). 

Também é notável nessa área uma seletividade e antecipação espacial por 

parte das empresas, que se apropriam do espaço antes mesmo de haver qualquer 

infraestrutura, visando obterem vantagens e lucros futuros. Dessa forma, passamos a 

entender a cidade como produto de lutas, uma vez que nessa área especializada 

muitos serviços contraditórios se ordenam um ao lado do outro, como observado na 

construção da igreja evangélica ao lado de um bar. Ambos com visão distorcida e 

características completamente contraditórias, porém pela seletividade espacial 

tenderam a ficar próximos reproduzindo valores distorcidos quanto à ocupação do 

solo urbano. 

 No segundo ponto, que se localizaram no Posto Planalto, nos deparamos 

com uma visão completamente diferente da anterior, fruto das forças capitalistas e 

dos diferentes movimentos gerados na cidade. Assim, percebemos claramente o 

processo de coesão, em outras palavras, um agrupamento comercial que 

conjuntamente prestam serviços no mesmo segmento. Como afirma Corrêa (2001, p. 

129) “O processo de coesão ou economias de aglomeração tende, em realidade, a 

gerar conjuntos de atividades espacialmente coesas [...]”.  Ficou claro que na medida 

em que o referido posto ocupou aquele espaço passou-se a se desenvolver uma série 
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de serviços ligados a venda de autopeças, oficina mecânica, lava-jato e equipadora de 

som automotivo, viabilizando o movimento gerado pelo posto de combustível, 

transformando-se em uma área especializada que objetiva induzir o consumidor a 

consumir mais ainda. 

Na terceiro ponto, no bairro São Benedito,  trabalhamos juntamente com 

professor uma nova paisagem, mostrando as distintas formas que a cidade adquire, 

onde o objetivo era persuadir o aluno quanto a não homogeneidade da cidade, uma 

vez que os mesmos já tem percorrido outros pontos, podendo comparar suas 

peculiaridades que faz da cidade um lugar tão diferenciado e simbólico. Observou-se 

nessa área o processo de segregação espacial e o de invasão-sucessão.  

A segregação espacial motiva uma articulação de serviços, circulação de 

mercadoria e habitação, que determinam os grupos sociais específicos, sendo 

marcada pela homogeneidade da população em termo de renda, status ocupacional-

operários, empregados de escritórios e profissionais liberais, como também, diretores 

de firmas. Onde de acordo com Carlos (1999, p. 77) “As contradições sociais 

emergem, na paisagem, em toda sua plenitude; os contrastes e as desigualdades de 

renda afloram. O acesso à habitação e aos meios de consumo coletivo serão 

diferenciados”. 

Podemos ressaltar que alguns serviços prestados, nessa área também se 

destinam para determinados grupos, pois percebemos que naquela área há vários 

restaurantes de variados tipos, e seu uso se dá pelo poder aquisitivo de cada grupo, ou 

seja, os melhores se destinam as pessoas de melhores condições financeiras e as 

classes de baixa renda procuram aqueles que condizem com sua realidade. Assim, é 

notória a grande diferença que se dá nos centros urbanos pela reprodução da força de 

trabalho. Percebe-se também o processo de invasão-sucessão, pois há uma 

substituição de uma classe social por outra. Pela condição que o meio oferece, pelo 

fato de estar próximo ao centro e pelo desenvolvimento que a área dispõe, faz com 

que os grupos de melhores condições econômicas usufruam seu espaço remunerando 

melhor o capital imobiliário.  

No quarto ponto estudado, localizado no centro da cidade, professor e nós 

alunos nos deparamos com um espaço totalmente diferente dos analisados 
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anteriormente, tendo os mesmos um leque de opções a ser estudado. O professor 

sugeriu a nós alunos a descrição das diferentes formas adquiridas ao longo do dia na 

área observada, que os mesmos relatem sobre as formas passadas e recentes presente 

em sua estrutura, sobre as diferentes culturas ali presente como quais as principais 

atividades que ali se desenvolvem. De início verificamos o processo de centralização. 

 “O ‘centro’ da cidade se caracteriza por uma paisagem arquitetural e humana 

muito mais complexa que nos outros setores precedentes.” (SANTOS, 2008, p. 198). 

Nesse local se concentram as principais atividades comerciais e de serviços, 

acarretando um grande fluxo de pessoas que buscam consumir os produtos ali 

comercializados ou pelos serviços prestados. Frente a essa centralização surgem áreas 

especializadas que por estarem bem localizadas, apresentam uma grande 

aglomeração de lojas, e comércio diversificado. Tudo isso é um atrativo, motivando 

uma grande movimentação de pessoas que encontram os produtos que estavam 

procurando, como também diversos outros produtos, fazendo com que essas pessoas 

consumam ainda mais. 

Seguindo o nosso percurso, chegamos a outro ponto localizado no centro e 

observamos que a paisagem urbana caracteriza as formas espaciais em diferentes 

momentos do dia, de acordo com vida quotidiana que criam seu conteúdo, sendo 

visível uma grande movimentação durante o dia face ao desenvolvimento do 

comércio, distinguindo bem a área residencial da área comercial e de lazer durante a 

noite. Nesse horário a movimentação desaparece.  

A área central pelo seu alto grau de concentração dificulta sua expansão, 

mesmo com toda essa centralização, não observamos em Pau dos Ferros um processo 

de verticalização, algo que é tão comum em áreas centrais. Notamos um forte 

processo de inércia, de forma que certos usos da cidade permanecem em certos locais 

apesar das causas que justificam a sua localização terem parado de atuar. Assim, há a 

resistência de um grupo na área pelo prestigio que ela denota principalmente pelas 

influências passadas, mesmo não estando correspondendo economicamente. Ao 

ponto que mantêm suas formas passadas essas empresas distribuem filiais em outros 

pontos da cidade reproduzindo o capital. Essas práticas formam a fisionomia das 

pessoas pelo relacionamento que as mantém com o meio “[...] analisar a cidade, ‘por 



 

 

 
 

P á g i n a  | 67 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

dentro’, isto é, refletir sobre sua natureza. [...] a cidade tem a dimensão do humano 

refletindo e reproduzindo-se através do movimento da vida, de um modo de vida, de 

um tempo específico [...]”. (CARLOS, 1999, p. 67).  

Ainda no centro, na feira livre, nosso último ponto de encontro apresenta um 

forte processo de coesão, onde várias pessoas se agrupam para vender os mais 

variados tipos de produtos, geralmente aqueles de origem agropecuária. Apesar do 

fato dessas pessoas ficarem agrupados em um mesmo local, cada um desenvolve seu 

trabalho individualmente, ou seja, cada um expõe seus produtos e os comercializam. 

O processo de inércia também é percebido nessa área. Há uma resistência do 

grupo de comerciantes no centro, sendo um ponto de atração para o desenvolvimento 

de suas atividades. Portanto, chegamos à conclusão que nessa área surgem algumas 

atividades destinadas para determinados grupos sociais, justificada pela identificação 

que eles mantêm com o local.  

Descrito até aqui os pontos discutidos na aula de campo, percebemos o 

potencial do estudo do meio, no entendimento de conteúdos afins da geografia. A 

percepção do cotidiano influência no dinamismo do ensino, de modo que este 

aproxima o aluno do que ele já vivencia.  

 

Conclusões  

  

As análises feitas no decorrer da aula de campo serviram de resultado final das 

somas e conhecimentos adicionados no decorrer da unidade através das vivências 

entre professor e aluno, e esta oportunidade de sairmos e vivenciarmos tudo isto que 

foi discorrido no decorrer deste, abriu portas para que a classe dirigisse suas 

concepções enquanto aluno investigador-observador e enquanto agente causador 

desses processos no espaço urbano. 

 A inserção da aula de campo em nossa formação já deixa seus rastros de 

importância desde já, a partir dela desenvolvemos o senso crítico, desenvolvemos 

nossa percepção para além do que nos é mostrado em textos, voltamos nossos olhos 

para o nosso dia a dia, e compreendemos a realidade vigente no contexto em que 

vivemos. O espaço urbano é complexo e formado por agente sociais, capazes de o 
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modificar, a cidade de Pau dos Ferros conta com diferentes agentes e processos o que 

a diferencia em todos o pontos.  

 O trabalho descrito serve para que o professor de geografia do ensino básico 

também tenha essa visão da realidade, e que este possa inserir o estudo do meio em 

suas atividade na sala de aula, afim de buscar interagir com o aluno e mudar a 

realidade do ensino.  
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GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

A Educação Ambiental no ensino básico do município de 

Marcelino Vieira - RN 

 

 NASCIMENTO, Alessandra Holanda 
                           Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN 

 alessa.holanda@hotmail.com  

 
SANTOS, Roberta Nayara bezerra dos 

                          Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN 
roberta-14nayara@hotmail.com  

 

SILVA, Cledina Monielle Souza da 
                          Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN                                                                                                                              

cledinamonielle@yahoo.com.br  

 

Introdução  

 

Partindo da ideia de Santos (1994), quando diz que, nos tempos primórdios da 

história humana, cada grupo construía seu espaço de vivencia de acordo com as 

técnicas desenvolvidas arcaicamente por eles. A partir do auxilio das ferramentas 

produzidas, o homem tirava da natureza aquilo que contribuiria para sua 

sobrevivência, sem fins econômicos. Dessa forma, além de organizarem a vida social e 

o seu espaço de vivencia, geravam também a produção agrícola, voltada 

exclusivamente para a sua subsistência, logo, o homem se apropriava da técnica, 

apenas para manutenção da vida, sem possuir ideais de exploração. 

A partir disso, vemos a evolução, pela qual o homem passou, ao longo do 

tempo, pois, atualmente, a sociedade, embora, continue buscando a manutenção da 

vida, tem explorado de forma desenfreada e exagerada os recursos naturais; como se 

isso não fosse o bastante, ainda degradam e danificam a quantidade e a qualidade 

desses recursos, contribuindo para sérios problemas ambientais, sociais e 

econômicos; problemas estes, que poderá afetar toda a vida na terra em um curto 

espaço de tempo. 

Diante das diversas formas de exploração e degradação, causadas pela ação 

antrópica na natureza, vemos que é imprescindível o papel da escola na 

http://espacoensino.wix.com/espacoeensino#!grupo-de-trabalho-2/c6qp
mailto:alessa.holanda@hotmail.com
mailto:roberta-14nayara@hotmail.com
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conscientização da sociedade, enquanto causadores de sérios problemas ao meio 

ambiente. Assim, viemos por meio deste trabalho, tentar mostrar, um pouco da 

realidade do ensino, a respeito de práticas sustentáveis na educação básica. 

Ressaltando, desde já, que trabalhar a sustentabilidade nas escolas e na sociedade 

tem sido um desafio, pois essa educação ambiental vem acontecendo, muitas vezes, 

de forma insatisfatória. 

Considerando o fato de que a educação ambiental é extremamente importante 

para a sociedade como um todo, ressaltamos que esta, deve ser realizada pelas escolas 

desde o ensino básico, procurando sempre trabalhar com os alunos, as 

especificidades e as complexidades desse conceito de forma clara e objetiva. 

Compreendendo a influencia da escola nessa construção e aperfeiçoamento da 

educação ambiental, percebemos claramente que o conhecimento sobre 

sustentabilidade, tem o propósito de redefinir o perfil das pessoas que queremos 

formar, contribuindo para a construção de futuros cenários, cuja a  função do 

desenvolvimento, esta intimamente voltado para uma nova racionalidade ambiental.  

Medina (1998) compreende a educação ambiental como um processo que 

consiste em propiciar ás pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, 

alavancando valores e desenvolvendo atitudes que permitirão ao ser humano adotar 

uma posição consciente e participativa á respeito das questões relacionadas com a 

conservação e a adequada utilização dos recursos naturais, para a melhoria da 

qualidade de vida, a eliminação da extrema pobreza e do consumismo desenfreado e 

desnecessário. 

De acordo com o que dissemos inicialmente nesse trabalho, houve uma grande 

evolução do homem, desde os tempos primórdios de sua história, até que se chegasse 

ao que somos hoje. Logo, deveremos saber que esse processo evolutivo não acabou, 

pelo contrario, esta cada vez mais forte e expressivo. Isso quer dizer que, o homem 

não alcançou, nem vai alcançar, um estágio de desenvolvimento satisfatório, pois, 

sempre haverá algo, do qual, a mente humana necessite superar. Dessa forma, torna-

se necessário que os indivíduos estejam preparados para corresponderem aos 

desafios, estabelecidos pelo tipo de desenvolvimento predominante na sociedade, em 

que este individuo vive, a partir da construção de uma nova relação entre o homem e 
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a natureza. Se a educação ambiental for efetuada com sucesso, a relação entre o 

homem com o meio natural será capaz de superar a racionalidade instrumental e 

economicista que originou todos os problemas ambientais que temos hoje e que tanto 

nos preocupa. 

Pelli e Antonino (2011), ressaltam que, os impactos ambientais gerados pelos 

humanos, afetam os meios físicos, biológicos e socioeconômicos, causando danos aos 

recursos naturais e a saúde humana. Partindo disso, percebemos que os problemas 

ambientais, ao menos, deveriam preocupar todas as pessoas, já que, cada um de nós 

está sujeito, a sofrer os graves efeitos causados pelas nossas próprias ações ao meio 

natural. Portanto, a questão ambiental não atinge apenas os profissionais ligados á 

problemas dessa ordem, como é o caso, por exemplo, dos ecologistas, biólogos e 

geógrafos, mas também deve envolver todos os cidadãos em geral.  

As novas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem a finalidade de 

inserir inovações educativas nas escolas, introduzindo a interdisciplinaridade com 

temas transversais de interesse social. A partir disso, as escolas devem trabalhar 

temas que interessem não apenas ao seu alunado, como também deve abranger os 

interesses sociais seguindo uma perspectiva interdisciplinar. 

Dias (1998) defende a ideia de que o enfoque interdisciplinar deve aproveitar o 

conteúdo especifico de cada disciplina, de maneira que proporcione uma perspectiva 

global e equilibrada. Por isso, pode-se dizer que o tema da sustentabilidade pode ser 

trabalhado em qualquer disciplina, basta apenas que o professor selecione uma 

maneira coerente de trabalhar, relacionando o tema da sustentabilidade com o 

conteúdo que esta sendo exposto em sala de aula. 

 

Objetivos 

 

Entre os objetivos deste trabalho, queremos analisar a maneira, como esta 

sendo realizada a educação ambiental, nas escolas de ensino básico, mais 

especificamente na Escola Municipal Edilton Fernandes, sediada no município de 

Marcelino Vieira. Procuramos trazer discussões e mostrar que é possível e necessário 

trabalhar, mais acentuadamente, a sustentabilidade nas escolas, pois, 



 

 

 
 

P á g i n a  | 72 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

compreendemos que trabalhar este tema com crianças e adolescentes é 

extremamente essencial. Consideramos o fato, de que, as escolas tem um importante 

papel na construção dos valores e dos princípios dos seus alunos, que 

consequentemente, farão parte da sociedade que queremos ter e viver. Assim sendo, a 

efetuação do ensino de praticas sustentáveis deve estar voltado para a 

conscientização e formação dos alunos enquanto cidadãos. Dessa forma, 

compreendemos a educação ambiental como uma possível solução para os atuais 

problemas que estão á tona na sociedade e por esse motivo, constatamos, a extrema 

importância da Educação Ambiental no cotidiano das pessoas. 

 

Metodologia 

 

Como metodologia para a realização deste trabalho, nos aportamos, 

primeiramente, da leitura de vários referenciais teóricos relacionados a esse tema, 

posteriormente, foi elaborado um questionário, composto por questões objetivas e 

discursivas, abrangendo conceitos básicos de Educação Ambiental e Sustentabilidade, 

que foram aplicadas aos alunos de todas as series do ensino fundamental da Escola 

Municipal Edilton Fernandes, salientando que, essa pesquisa foi realizada no dia 23 

de Setembro de 2013, no turno vespertino de funcionamento da escola.  

A pesquisa tinha o intuito de fazer uma analise comparativa, pois, o propósito 

é avaliar o nível de instrução dos alunos sobre o tema, levando em conta a serie que 

ele esta cursando. Assim, teríamos uma noção da percepção dos alunos do ensino 

fundamental, em relação á Educação Ambiental e a sustentabilidade.  

Em cada sala de aula, foi aplicado o total de 10 questionários; levando em 

consideração que as turmas variavam entre 20 e 25 alunos. A pesquisa abrangeu a 

percepção dos alunos desde a serie inicial (6º ano) para a serie de conclusão do 

ensino fundamental (9º ano). Portanto, totalizamos 40 questionários, já que, foi 

realizado 10 questionários em cada serie.  

A pesquisa era composta por quatro questões objetivas e apenas uma 

discursiva, as perguntas objetivas questionavam o conhecimento dos alunos á 

respeito de assuntos como, por exemplo, o que eles entendiam por Educação 
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Ambiental e praticas sustentáveis. A questão discursiva questionava o aluno sobre o 

conhecimento dele sobre Educação Ambiental e sustentabilidade. 

 

Resultados e discussões 

 

Pelli e Antonimo (2011) defendem a ideia que a construção da concepção da 

Educação Ambiental, tem se apresentado de forma distorcida na sociedade, 

infelizmente, isso tem acontecido, até mesmo, dentro das instituições de ensino. 

Alem disso, defendem também que a mídia e o capitalismo influenciam atuantemente 

no perfil das pessoas, contribuindo proporcionalmente para o distanciamento entre o 

homem e a natureza, dessa forma, o interesse da mídia e do sistema capitalista é 

lucrar, principalmente através da comercialização dos recursos naturais, sem exercer 

nenhum respeito para com eles, prejudicando a vida humana, vegetal e animal. 

A partir disso, percebemos claramente que muita coisa da qual causamos a 

natureza é resultado da educação e dos valores que aprendemos no dia a dia e 

também daquilo que vemos diariamente exposto na mídia. Mas porque isso 

acontece? primeiramente porque as pessoas idealizam muitas necessidades que não 

existem e que foram simplesmente impostas pelo capitalismo e pela mídia para 

aumentar seus lucros, por trás disso, muitas pessoas não se dão conta dos males que 

causam ao meio natural com seu consumismo desenfreado, acredita-se também que 

as escolas estão sendo muitos simplistas ao trabalharem sobre sustentabilidade com 

seus alunos, o que vem sendo observado é que, geralmente, as instituições de ensino 

vem ensinando á respeito da Educação Ambiental, realizando apenas algumas 

atividades pontuais como, por exemplo, o dia do meio ambiente. É importante dizer 

que trabalhar essas datas é essencial, embora, não seja suficiente para o 

desenvolvimento necessário da verdadeira Educação Ambiental. Logo, a junção da 

influencia da mídia com a falta de instrução da sociedade á respeito dos males 

causados pela ação antrópica ao meio natural, resulta em todos os problemas 

ambientais, sociais e econômicos que temos atualmente, tanto em escala global como 

local. 
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Na intenção de entender um pouco, á respeito da realização do processo de 

ensino – aprendizagem dos alunos do ensino fundamental sobre Educação Ambiental 

e práticas sustentáveis, realizamos uma pesquisa de caráter simples, em uma escola 

no município de Marcelino Vieira.  

Analisando a pesquisa por serie isoladamente, constatamos algumas 

especificidades, no ano inicial do ensino fundamental (6º ano), por exemplo, 

percebemos que 70% dos alunos alegam saber o que é Educação Ambiental, e apenas, 

30% deles, disseram que sabem o que são praticas sustentáveis. Além disso, 90% dos 

entrevistados confirmaram que o conhecimento sobre sustentabilidade que eles 

possuem, foi adquirido na escola. Referente á questão discursiva que perguntava ao 

entrevistado sobre seus conhecimentos referentes á Educação Ambiental e 

sustentabilidade, 50% dos alunos mostraram ter alguma informação sobre o assunto, 

mesmo que, superficialmente. 

No 7º ano, 70% dos alunos afirmaram saber o que é Educação Ambiental, 

enquanto que, 80% deles dizem não saber o que são praticas sustentáveis. Todos os 

alunos disseram ter adquirido na escola algum conhecimento sobre Educação 

Ambiental. Além disso, houve um retrocesso na quantidade de respostas dos alunos, 

pois, apenas duas pessoas responderam a questão discursiva, abordando algum 

conhecimento referente á Educação Ambiental e sustentabilidade.  

No 8º ano, 90% dos alunos disseram que sabem o que é Educação Ambiental, 

enquanto que, 70% alegaram desconhecer o que são praticas sustentáveis. Nessa 

serie, todos os alunos afirmaram, que aprenderam na escola, conceitos básicos do 

assunto, além disso, 80% da turma abordaram ideias bastante coerentes sobre a 

Educação Ambiental e sustentabilidade. 

Em uma analise comparativa, percebemos que o 9º ano apresentou um 

crescimento positivo em relação ás demais series, dos 10 entrevistados, todos 

alegaram conhecer o que é Educação Ambiental e apenas 40% deles, declararam que 

desconhecem o conceito de praticas sustentáveis. Além disso, 90% dos alunos 

apresentaram ideias coerentes sobre sustentabilidade e Educação Ambiental. 

No âmbito da pesquisa como um todo se obteve dados específicos ligados ao 

conhecimento dos alunos sobre Educação Ambiental (Figura 1), práticas 
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sustentáveis (Figura 2) e referentes á questão discursiva do questionário que 

perguntava ao aluno o que ele sabia a respeito de Educação Ambiental e 

sustentabilidade. 

 
Figura 1 

 
Fonte: Alessandra Holanda, 2013. 

 

Os dados coletados mostram que a grande maioria dos alunos entrevistados 

(82,5%), afirmam saber do que se trata Educação Ambiental, enquanto que, apenas 

17,5% dizem o contrario. Dessa forma, entendemos que, esses dados são o resultado 

da influencia da escola na formação de seus alunos, pois, constatamos no 

questionário que dos 40 entrevistados, 37 deles alegam que aprenderam na escola 

boa parte do que sabem sobre o assunto, além disso, percebemos que 82,5% dos 

entrevistados responderam que a escola tem atuado de forma ativa e significativa na 

aprendizagem e na construção de conhecimentos sobre o assunto em questão. 

Entre as constatações obtidas nessa pesquisa, está o baixo entendimento dos 

alunos sobre o que são e em que consistem as praticas sustentáveis, pois, como 

mostra o gráfico acima, cerca de 65% dos alunos entrevistados, alegam não saber de 

que se trata tais praticas, enquanto que apenas 35% dos estudantes afirmaram 

conhecer sobre o assunto. 

 

Figura 2 

 

Conhecimento dos alunos sobre Educação 

Ambiental

82,5 % Sabem o que é EA

17,5 Não sabem o que é EA
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Fonte: Alessandra Holanda, 2013. 

 

Em relação á questão discursiva da pesquisa, obtivemos um dado do qual 

consideramos alarmante, pois, cerca de 40% dos entrevistados não responderam 

nada a respeito de Educação Ambiental e sustentabilidade por alegarem não saber 

responder.  

A partir dos dados coletados, entendemos que, embora 82,5% dos alunos 

afirmam saber o que é Educação Ambiental, 65% afirma não saber o que são praticas 

sustentáveis e 40% não respondeu nada na questão discursiva. Assim, concluímos 

que o ensino sobre esse tema, embora esteja em um bom caminho, ainda tem 

apresentado deficiências, pois, percebe-se claramente que existe uma contradição, já 

que, os mesmos alunos, que afirmam saber de que se trata Educação Ambiental e 

sustentabilidade, não responderam a questão discursiva, que perguntava o 

conhecimento deles sobre o assunto. Logo, a educação básica do município de 

Marcelino Vieira merece correções em suas praticas educativas. 

 

 

 

Considerações Finais  

 

Em linhas gerais, este trabalho vem mostrar que é extremamente necessário 

acontecer e promover, uma alteração na maneira, como estamos vendo o mundo ao 

nosso redor. Torna-se importante que tenhamos um pensamento racional acerca de 

nós mesmos, da sociedade e do meio em que vivemos, que, consequentemente será o 

 

Entendimento dos alunos sobre Praticas 

sustentáveis

65% Não sabem o que são

praticas sustentáveis

35% afirmam saber o que são

praticas sustentáveis
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espaço que habitaremos no futuro. Por isso, entendemos a Educação Ambiental, 

como um fator indispensável nas possíveis mudanças que poderão ocorrer nos nossos 

valores. Assim, percebemos que, uma das formas de se obter uma mobilização social 

á respeito do mundo e da sociedade é promover a Educação Ambiental que atua como 

uma ‘’ação educativa’’. Segundo TAGLIEBER (2004), Essa ação educativa deve ser 

realizada pela sociedade em geral, porque as mudanças geradas por essa educação, 

afetam os aspectos naturais e sociais. Portanto, somente a partir da Educação 

Ambiental é que alcançaremos uma inovação intelectual que nos permita conceber 

uma percepção integrada do mundo, fazendo com que, nós nos tornemos pessoas 

mais responsáveis com o meio ambiente, passando a refletir com ética sobre as 

nossas ações e sejamos mais solidários tanto ao próximo como com a natureza. 
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GT 2 – Espaço e ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

A produção discursiva no ciberespaço e as crenças dos 

professores de Língua Portuguesa 

 

 BRITO, Luan Talles de Araújo 
Licenciatura Plena em Letras, UEPB. 

 luantalles_tdb@hotmail.com  
 

VIEIRA, Demóstenes Dantas 
 Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, UERN. 

literaturaevida@yahoo.com.br   
. 

 

Introdução  
 

O objeto desta pesquisa consiste nas crenças referentes à utilização do 

internetês na produção textual escrita de educandos da educação básica. Neste 

sentido, elencamos o seguinte problema acerca do objeto: quais as crenças dos 

professores de Língua Portuguesa em relação ao internetês? Essa pesquisa se justifica 

pelo fato de a interação comunicativa mediante o uso do computador e de outras 

tecnologias comunicacionais ser crescente na atual conjuntura social, constituindo 

assim o internetês um tipo de linguagem bastante frequente nas práticas interativas 

do mundo virtual. Entretanto, muitos educandos utilizam indevidamente o internetês 

na produção textual escolar. E diante desse quadro de desenvolvimento tecnológico e 

consequente surgimento de novos modelos comunicativos, torna-se necessária a 

investigação do papel do professor de língua materna no processo de conscientização 

do uso adequado da linguagem nos diversos eventos comunicativos. 

 

Objetivos  
 

Por conseguinte, visamos refletir sobre a esfera virtual de comunicação como 

um ambiente moderno e contemporâneo de interação humana, sob a ótica da 

influência mútua entre linguagem e sociedade e, a partir disto categorizar as crenças 

dos professores de Língua Portuguesa a respeito do código gráfico da internet, o 

mailto:luantalles_tdb@hotmail.com
mailto:literaturaevida@yahoo.com.br
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internetês, e discorrer ainda sobre a influência do ensino prescritivo e de uma 

memória discursiva advinda da Gramática Tradicional na construção e manutenção 

das crenças em torno do ensino linguístico e especificamente na construção de uma 

visão estereotipada acerca do internetês. 

 

Metodologia  

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório, com abordagem metodológica para um estudo de campo, realizado no 

período de 28 de fevereiro a 04 de maio do ano de 2013. Para a coleta de dados foram 

utilizadas entrevistas abertas e semiestruturadas. Foram entrevistados 10 professores 

do componente curricular Língua Portuguesa, que exerciam o magistério no ensino 

fundamental II e no ensino médio da educação básica, da rede pública de ensino, do 

município de Brejo do Cruz - PB. Temos como aporte teórico a teoria de “crenças de 

professores” da área da Linguística Aplicada e a teoria bakhtiniana dos gêneros 

discursivos/textuais e da adequação linguística à situação comunicativa. Dessa forma, 

apresentamos neste resumo expandido um recorte da pesquisa supracitada, 

categorizando, sistematizando e desmistificando quatro (04) crenças defendidas 

pelos docentes entrevistados: “O internetês constitui um vício de linguagem”; “O 

internetês está abolindo a gramática normativa”; “É mais fácil utilizar uma linguagem 

mais formal do que utilizar o internetês”; “A leitura de textos com o internetês não 

fica clara”.  

 

Resultados e discussões 
 

Internetês: análise das crenças dos professores de língua materna 

 

Bakhtin (2010) concebe a língua como um ambiente que proporciona a 

interação humana e, por sua vez, esta interação ocorre mediante o emprego de 

determinados tipos relativamente estáveis de enunciados denominados pelo autor de 

gêneros discursivos. Tendo em vista a mesma categoria teórica, Marcuschi (2002) 

aborda o termo gênero textual, que segundo ele designa “os textos materializados 
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que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica” (MARCUSCHI, 2005, p. 22-23, grifos do autor). Por sua 

vez, o surgimento/criação destes gêneros se dá a partir de contextos específicos da 

atividade comunicativa humana. Dessa forma, Bakhtin (2010) delineia o conceito de 

esfera, que remete aos espaços de produção discursiva favorecedores do surgimento 

dos inúmeros gêneros discursivos/textuais que circulam na sociedade.  

A concepção bakhtiniana de linguagem defende ainda que o âmbito 

linguístico encontra-se estritamente vinculado ou sensível às dinâmicas 

transformacionais da sociedade, como por exemplo, o desenvolvimento das 

tecnologias computacionais, que repercutiu no surgimento/desenvolvimento de uma 

esfera comunicativa virtual, denominada pelos estudiosos da área de web, 

ciberespaço, entre outras denominações. Neste trabalho, adotamos o conceito de 

ciberespaço, o qual segundo Moura e Pereira (2011) refere-se ao emergente espaço de 

produção discursiva, propiciado pelos avanços nas tecnologias computacionais de 

comunicação, especialmente pela informática, e pelo uso constante da internet. Neste 

espaço é frequente a instituição de uma nova relação com os processos de ler e 

escrever, como sugere Bakhtin (2010) ao destacar que os gêneros discursivos/textuais 

organizam a comunicação humana e trazem consigo as marcas características da 

esfera que pertence. 

Dito isto, destacamos duas características típicas da esfera comunicativa 

virtual, a velocidade e a informalidade (sobretudo nos textos síncronos7), as quais 

possibilitaram surgimento de uma nova relação de uso do código escrito (Marcuschi, 

2010), concretizada no internetês, o qual é predominante nas interações ocorridas no 

ciberespaço e apresenta características gráficas específicas, como o caráter 

abreviativo, “alongamento de letras, sinais de pontuação, uso de letras maiúsculas, de 

emoticon (caracteretas), scripts [...]” (MOURA; PEREIRA, 2011, p. 71, grifos nossos). 

Por conseguinte, passaremos a analisar as crenças apresentadas pelos 

professores do componente curricular Língua Portuguesa acerca deste código escrito 

típico do ciberespaço. Inicialmente destacamos que o conceito de crença adotado em 

                                                           
7  Com o termo textos síncronos referimo-nos àqueles em que a interação ocorre em tempo real, como 

é o caso do gênero textual bate-papo. 
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nossa análise é o estudado por estudiosos da Linguística Aplicada. Neste sentido, a 

crença é destituída de cientificidade, uma vez que tem por base um único aspecto da 

subjetividade do indivíduo, o achismo, na interpretação da realidade e seus 

fenômenos. Daí que se justifica o posicionamento crítico de Madeira (2005, p. 19) em 

relação à definição de crença, a qual é contraposta com a de conhecimento: 

 

A explicação mais rápida e imediata é feita através da distinção entre crenças 
e conhecimentos. Em termos básicos, conhecimento é o que se tem como 
resultado de pesquisa cientifica, a partir de fatos provados empiricamente.  
Crenças, por sua vez, são o que se “acha” sobre algo – o conhecimento 
implícito que se carrega, não calcado na investigação sistemática. 

 

 O internetês constitui um vício de linguagem 

 

Dentre os professores entrevistados dois (02) nos instigaram a refletir um 

pouco sobre esta crença, os entrevistados C e I, os quais respectivamente discursaram 

da seguinte maneira: 

 

[...] eu acho que essa linguagem tá prejudicando muito a Língua Portuguesa, 
porque a gente como professor deve ensinar o mais correto possível, né. E 
com esse tipo de linguagem os alunos tão fazendo o quê?/ é: tendo vício, né, 
de se: ficar habituado a: escrever incorreto. (Entrevistado C). 
[...] na escrita: da internet o aluno tá num total vício de linguagem, ou seja, 
as abreviações. Então, sem que ele perceba a linguagem que ele usa na 
internet ele usa pra produzir um texto, o que acaba prejudicando [...] 
(Entrevistado I).  

 

Conforme podemos observar, o entrevistado C utiliza a expressão “escrever 

incorreto” para retomar semântica e anaforicamente o vocábulo “vício”, ressaltando 

que a utilização do internetês favoreceu nos educandos o hábito de “escrever 

incorreto”. Entretanto, a falta de continuidade discursiva impossibilitou-nos de saber 

se com a utilização da expressão “escrever incorreto” o entrevistado faz referência ao 

uso do internetês nos textos escolares ou no ambiente do ciberespaço e dos gêneros 

midiáticos, provocando assim uma ambiguidade de sentidos. Por conseguinte, se sua 

argumentação for direcionada ao emprego desta grafia nas produções textuais da 

escola, em que predomina o estilo formal da língua, o mais coerente e científico do 

ponto de vista da Linguística é falar-se em inadequação. Neste caso, o vício 
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constituiria uma inadequação, em se tratando dos gêneros textuais nos quais há o 

predomínio de um estilo mais formal. 

Por outro lado, sua crítica pode estar direcionada ao uso do internetês no 

ciberespaço, como é o caso do entrevistado I. Para este docente o simples uso do 

código internáutico na esfera virtual de comunicação já constitui um vício, como 

observamos nesse excerto: “na escrita: da internet o aluno tá num total vício de 

linguagem, ou seja, as abreviações”. Desse modo, salientamos que a atribuição de 

vício ao uso do internetês só é válida se a mesma fizer referência ao emprego deste 

código escrito internetizado em gêneros textuais detentores de um grau elevado de 

formalidade. Dessa forma, refutamos a crença do entrevistado, uma vez que o uso do 

internetês é admissível e coerente no ambiente do ciberespaço, tendo inclusive apoio 

na teoria bakhtiniana de comunicação. Na própria esfera comunicacional virtual, 

existem gêneros assíncronos que limitariam o uso do internetês, tendo em vista 

fatores contextuais específicos. Entretanto, isso não é motivo suficiente para afirmar-

se de forma generalizada que “na escrita: da internet o aluno tá num total vício de 

linguagem”. Portanto, o vício estaria na transposição do internetês para os gêneros 

escolares formais. 

 

 O internetês está abolindo a gramática normativa 

 

Quando questionado sobre a sua opinião a respeito dessa escrita, o 

entrevistado J revela-nos uma crença em torno do internetês fortemente embasada 

no ensino linguístico prescritivo: 

 

P: Você conhece o chamado internetês? Qual a sua opinião a respeito do 
assunto? 
Bem, os internetês ele está presente em todas as situações do nosso 
cotidiano, né. E inclusive nas redes sociais. E os nossos alunos eles conhecem 
até mesmo do que a gente. E a minha opinião sobre isso é que ele está 
abolindo a nossa gramática normativa. Por quê? Por que eles tendem a 
colocar essa linguagem dentro da sala de aula (+) até mesmo na parte escrita 
e eu acho isso um tanto absurdo, né, por quê? Porque eles tão 
desaprendendo até mesmo o que eles aprenderam (+) eles estão abreviando 
muito as palavras (Entrevistado J). 
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Notamos que o docente explicita em seu discurso que o internetês está 

“abolindo a nossa gramática normativa”. Esta crença pode ser entendida como 

reflexo da alienação da ideologia dominante da Gramática Tradicional, a qual atribui 

ao modelo gráfico padrão a “missão” utópica de garantir a eficiência comunicativa 

nos diferentes eventos interativos. Sobre esta suposta abolição da gramática 

normativa, torna-se pertinente reiterarmos as colocações de Marcuschi (2010), 

segundo o qual o coerente é falarmos na coexistência de grafias diferentes. Podemos 

considerar a afirmação do entrevistado como hiperbólica. Destacamos ainda que o 

fato de os educandos utilizarem a abreviação no ciberespaço não significa dizer que 

eles estão desaprendendo as regras gramaticais da norma padrão, apenas ocorre uma 

libertação, uma espécie de fuga, já que o contexto comunicativo favorece o abandono 

momentâneo dessas regras, o que não justifica e até mesmo desmistifica a seguinte 

colocação do entrevistado: “eles tão desaprendendo até mesmo o que eles 

aprenderam (+) eles estão abreviando muito as palavras”.  

Ao afirmar que com o uso da abreviação os educandos estão “desaprendendo 

até mesmo o que eles aprenderam”, o entrevistado evidencia em seu discurso uma 

postura fortemente embasada no ensino tradicional da Língua Portuguesa, orientado 

única e exclusivamente pelo ensino e aprendizagem da gramática normativa. E a 

partir disso nos questionamos sobre o que consistiria aprender uma língua. O ensino 

produtivo e efetivo de língua consiste em utilizar com destreza o código comunicativo 

nas múltiplas formas textuais e discursivas; ultrapassando, portanto, o domínio 

mecânico de um conjunto de normas gramaticais ideais, que corresponde ao 

aprendizado da Gramática Tradicional e não ao aprendizado propriamente dito do 

português brasileiro, o qual está sujeito ao fenômeno da variação. 

Dessa forma, nos indagamos se a afirmação extremista do entrevistado, 

segundo a qual os educandos estão “desaprendendo até mesmo o que eles 

aprenderam (+) eles estão abreviando muito as palavras” não seria alusiva a esse 

ensino tradicional abordado acima. O ensino linguístico não seria propriamente de 

língua? Língua multifacetada, diversa, rica, variada? Não estaria o educador 

recorrendo a uma prática de ensino normativo-gramatical? Eis a questão. 
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É mais fácil utilizar uma linguagem mais formal do que utilizar o 

internetês 

 

Quando questionado sobre como intervia pedagogicamente frente ao uso da 

escrita internetizada em textos escolares formais, o entrevistado B afirmou: 

 

Tento conscientizá-los (+) né. E corrigir com eles, né, eu pego pelo menos 
um ou dois, né, exemplos e começo a corrigir no quadro o quanto é mais fácil 
eles utilizarem uma linguagem mais formal do que eles utilizarem essa (+) 
que eles estão acostumados a utilizar no Facebook, no Orkut, que hoje em 
dia quase eles não usam/Twitter, né. (Entrevistado B). 

 

De acordo com o docente, a sua postura consiste em selecionar nos textos dos 

educandos itens linguísticos pertencentes ao internetês e a partir destes favorecer 

uma tomada de consciência do “quanto é mais fácil eles utilizarem uma linguagem 

mais formal do que eles utilizarem essa (+) que eles estão acostumados a utilizar no 

Facebook, no Orkut [...]”. Entretanto, essa afirmação provoca-nos uma inquietação, 

já que como atesta Marcuschi (2010b) uma das características marcantes do 

internetês é a sua falta de monitoração no tocante às regras normativas da Gramática 

Tradicional, regras estas por sua vez que não são de ordem estritamente natural ou 

sociocultural, do ponto de vista da língua tendo em vista que se assentam na 

convenção. Dito isto, refletimos se realmente “É mais fácil utilizar uma linguagem 

mais formal do que utilizar o internetês”, já que a linguagem formal requer um alto 

grau de monitoramento, o qual não é requerido no internetês. Neste momento, 

ousamos dizer que hipoteticamente seria mais fácil para o docente utilizar-se da 

linguagem formal uma vez que o mesmo, por ter formação superior na área e por ter 

experiência profissional, lida há muito tempo com o ensino e aprendizagem destas 

regras e com o registro mais formal da língua escrita. 

 

A leitura de textos com o internetês não fica clara  

 

Ao serem questionados: “Você acha coerente o uso dessa linguagem reduzida, 

abreviada na internet?”; “Quais as palavras do internetês mais comuns que você 

encontra nos textos?”; os entrevistados H e D responderam, respectivamente:  
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P: Você acha coerente o uso dessa linguagem reduzida, abreviada na 
internet? 
Acho não. Eu acho que a leitura/ela não fica clara. Ela fica muito difícil de/ 
eu mesma como professora não sei ler (++) o texto com abreviaturas [...] 
Antes não existia. Os alunos aprendiam muito mais do que hoje (+) porque 
existe esse meio e eles acham que abreviar é importante pra eles, mas só que 
para mim não é. (Entrevistado H). 
P: Quais as palavras do internetês mais comuns que você encontra nos 
textos? 
É: (+) por exemplo, “você” né, como eu já comentei é ‘vc”. É: “Não”, “n” e um 
til em cima. Aí tem outras, tem outras que às vezes eu nem identifico o que é, 
porque: por não frequentemente tá na internet tem coisas que eu não 
identifico. Aí procuro saber deles. (Entrevistado D). 

 

Como podemos observar, ao ser indagado se considerava coerente o uso do 

internetês no ambiente virtual da internet o entrevistado H reverbera que não, 

justificando que a incoerência do uso desta escrita estaria em sua falta de clareza, 

como observamos no excerto “Ela fica muito difícil de/ eu mesma como professora 

não sei ler (++) o texto com abreviaturas [...]“, no qual o docente utiliza o dêitico 

pessoal “Ela” retomando remissiva e anaforicamente o termo leitura. A respeito dessa 

falta de clareza, consideramos importante reiterarmos que por se tratar de um tipo de 

escrita diferenciado da grafia padrão, apresentando características e princípios 

constitucionais específicos, o internetês pode realmente provocar estranhamento e 

falta de clareza em indivíduos não familiarizados com o seu uso, como é o caso do 

entrevistado D, o qual afirma o seguinte: “[...] tem outras, tem outras que às vezes 

eu nem identifico o que é [...]”. O pronome indefinido “outras”, em destaque, retoma 

anaforicamente o termo “palavras do internetês” presente na pergunta feita ao 

entrevistado. Com isso, o docente salienta que determinados itens grafados no 

internetês fogem ao seu entendimento. Em seguida, diferentemente do entrevistado 

H, que considera a sua falta de compreensão do internetês um problema desta 

linguagem, o participante D justifica dessa forma: “[...] porque: por não 

frequentemente tá na internet tem coisas que eu não identifico [...]”. Ou seja, 

implicitamente o entrevistado D compreende que a falta de entendimento não está 

necessariamente no uso deste código gráfico internetizado, mas sim na falta de 

inserção do mesmo no ambiente propício ao uso do internetês. 
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Dessa forma, a crença de que “A leitura de textos com o internetês não fica 

clara” apresenta coerência, do ponto de vista de alguém que não faz uso ou não 

conhece a dinâmica desta grafia, uma vez que o funcionamento do internetês ocorre 

de modo semelhante ao das gírias, requerendo um conhecimento prévio em torno do 

mesmo e de seus princípios constitutivos. 

 

Conclusões 

 

A análise do corpus evidenciou, pois, a forte influência do ensino prescritivo e 

de uma memória discursiva advinda da Gramática Tradicional na construção e 

manutenção das crenças em torno do uso do internetês, seja no contexto escolar ou 

na esfera interativa virtual. Dessa forma, esperamos que a discussão proposta 

instigue os profissionais da área a entrarem em contato com uma discussão atual no 

campo dos estudos da linguagem; possibilitando, portanto, uma revisão crítica de 

suas crenças e práticas de ensino, tornando-se coparticipantes no combate ao 

preconceito linguístico.  
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 Introdução 

 

O ensino de geografia na educação básica, ao longo do processo da história da 

educação no Brasil, perpassou por mudanças que trouxeram pontos positivos e 

negativos no que desrespeito a própria forma de se ensinar essa ciência, condicionada 

pela a valorização e desvalorização do professor de geografia. O que se percebe a 

princípio é uma geografia tradicionalista, pautada na discrição do meio físico, a qual 

não contempla as relações existentes entre o homem e a natureza, e o que de fato vem 

caracterizar o objeto de estudo dessa ciência, formado a partir dessas relações e 

resultando na criação do espaço geográfico. No ensino básico é perceptível nos anos 

1970 a grande desvalorização do profissional de geografia, tendo seus rendimentos 

drasticamente reduzidos. Neste contexto, do militarismo, as desvalorizações 

ultrapassaram a diminuição salarial para o próprio descaso com a geografia. Neste 

período não se fazia importante pensar e formar cidadãos ativos e críticos diante da 

realidade social vivenciada naquele momento. 

Neste trabalho o que se pretende é fazer uma breve reflexão sobre o ensino da 

geografia no ensino básico, enfatizando pontos que marcaram e fizeram parte desse 

ensino até a contemporaneidade. Dessa forma o foco principal da pesquisa foi 

analisar a importância dessa disciplina, fazendo uma contextualização quali-

mailto:alessa.holanda@hotmail.com
mailto:gil-andrade@hotmail.com.br
mailto:guilherme-geografiagfs@hotmail.com


 

 

 
 

P á g i n a  | 89 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

quantitativa, possibilitando uma comparação entre o ensino de Geografia e as demais 

disciplinas na Escola de Ensino Fundamental Dr. José Torquato Figueiredo, 

localizada no Perímetro irrigado de Pau dos Ferros - RN. 

 

Objetivos 

    

Entre os objetivos deste trabalho, queremos destacar e analisar a maneira, 

como está sendo realizado o ensino de Geografia frente a seu objeto de estudo, na 

escola de ensino básico, Dr. José Torquato de Figueiredo, localizada na zona rural do 

município de Pau dos Ferros. Procuramos entender o ensino de Geografia no 

contexto do nível fundamental, na medida em que esta disciplina ainda apresenta 

certa resistência na efetuação e realização de práticas modernas e reflexivas no seu 

ensino. Na percepção da realidade e através da pesquisa realizada em loco, 

constatamos uma visão distorcida dos alunos em relação à disciplina Geografia e sua 

importância, desta forma propomos por meio deste trabalho discutir como esta 

ciência vem sendo abordada uma vez que está sendo impregnada de caráter 

secundário. 

 

Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho, primeiramente se fez necessário à leitura e 

análise bibliográfica e documental de teóricos que tratam e estudam a temática, como 

Lacoste, Oliveira, Vesentini e Selbach. O estudo teve como fator primordial aplicação 

de questionários junto aos alunos da escola, com intuito de promover as possíveis 

interpretações e resultados da pesquisa. Foram analisados os aspectos quali-

quantitativos da disciplina Geografia, a partir de uma comparação com as demais 

disciplinas que compõe o ensino fundamental. Os dados coletados foram 

posteriormente tabulados no Software Microsoft Office Excel, sendo realizados 

gráficos que mostram a organização dos relatos validados. Além disso, pretendeu-se 

interpretar as diferentes concepções relatadas durante as entrevistas para a 

consolidação das informações obtidas. 
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Resultados e discussões 

 

Para darmos inicio a discussão sobre o ensino de geografia na educação básica 

brasileira, é necessário concebermos o real sentido e importância da disciplina na 

formação social dos alunos. É bem verdade que, em períodos da história brasileira, a 

Geografia desenvolvia um importante papel no contexto da educação básica, o qual 

poderia ser vislumbrado na valorização do profissional da educação. Para tanto é de 

fundamental importância destacar a funcionalidade do Professor nesse processo, 

onde isso perpassa pela valorização do profissional e a capacitação dos mesmos em 

suas áreas. Segundo Vesentini (2006) 

 

O Professor do antigo ginásio e do colegial que, até então, dispunha 
de proventos mais ou menos equivalentes aos de um Juiz ou um 
promotor público, teve o seu rendimento drasticamente vigentes 
achatado, e já no final dos anos 1980, ganhava muitas vezes menos 
que um motorista ou até um cobrador de ônibus. (VESENTINI, 2006, 
p. 235 e 236). 

 

Nesta contextualização o autor vem destacar, primordialmente o período 

repressor e alienador da ditadura militar, mas é comum ainda no contexto atual esta 

realidade de desvalorização da educação e do ensino de Geografia. Assim como o 

Estado, à própria sociedade também se imbuiu de um desmerecimento com algumas 

disciplinas, com a Geografia não foi diferente. Vesentini (2006) vem abordar dois 

momentos da história, a qual representa a dicotomia entre a Geografia e as demais 

disciplinas 

 

Não aprovar um aluno de Geografia, por exemplo, era nos anos 1950 
ou 1960, algo tão normal ou aceitável quanto em matemática; mas a 
partir dos anos 1970, pouco a pouco, foi se tornando socialmente 
intolerável, uma verdadeira afronta aos valores vigentes, “como 
alguém pode pensar em reter um aluno nessa disciplina tão sem 
importância”. (VESENTINI, 2006. p 236 e 237) 

  

O julgamento sobre a Geografia relatado na citação anterior mostra a total 

desvalorização que perdurava naquele tempo, e que de certa forma ainda está muito 
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presente hoje. O que se pregava era uma Geografia de cunho descritivo que apenas 

esboçava as explicações os aspectos físicos, não incorporando o verdadeiro sentido do 

ensino de Geografia. Na contemporaneidade, pós Geografia tradicional e teorética – 

quantitativa, e inserção da Geografia crítica, é triste ainda, esta situação de 

tradicionalismo no ensino. Como vem frisar Vesentini (2004), na escola do século 

XXI não cabe mais colocar a concepção descritiva que a Geografia é apenas o estudo 

da terra e o homem. O que se vê em muitos discursos de Geógrafos renomados, é a 

difusão da renovação do ensino de Geografia, que se perfaz na compreensão dos 

espaços e as escalas que estão representados, além de promover o entendimento do 

papel de cidadãos perante as transformações sociais que se configuram nesses 

espaços. No entanto surge uma relevante questão, como promover tal tendência, 

perante a desvalorização com a disciplina. Para Vesentini (2004), os preconceitos 

com a disciplina de Geografia, marcam o sentido secundário dado a ela. 

O professor compreende um papel de suma importância na sociedade, contudo 

o profissional de Geografia assume um papel de destaque nesta ótica. O Geógrafo 

deve se atualizar de todas as transformações em sua ciência, tornando-se agente ativo 

e propagador do ensino crítico da Geografia, desenvolvendo no aluno a capacidade 

interpretativa de sua própria realidade. No entanto esta prática condiciona-se em um 

sentido amplo e complexo, pois o ensino crítico da Geografia na educação básica 

caminha a “passos de tartaruga”, sendo que muitos professores ainda promovem 

metodologias tradicionais no ensino. Oliveira (2006) retrata está situação da seguinte 

forma 

 

Mesmo após o movimento de Renovação denominado “Geografia 
Crítica”, na década de 70 a 80, nota-se que pouco foi modificado no 
tratamento didático-pedagógico da geografia na sala de aula o qual 
poderia contribuir para que os sujeitos envolvidos se reconheçam 
como sujeitos do mundo em que vivem indivíduos sociais, capazes de 
contribuir a sua história, a sua sociedade, o seu espaço e que 
conseguissem ter os mecanismos e os instrumentos para tanto. 
(OLIVEIRA, 2006, p 12). 

 

O distanciamento entre Universidade e ensino básico, influência na 

implantação e reformulação do ensino de Geografia. Entretanto este não é o único 

motivo, o excesso de trabalho dos professores na educação básica também contribui a 
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esse processo lento. Toda via, cabe aqui destacar, que está pesquisa não analisará 

apenas os pontos negativos, mas também os positivos. Torna-se perceptível uma 

renovação no sistema de ensino, mudando o discurso descritivo que se esboçava em 

períodos anteriores de nossa história, porém torna-se louvável ainda prover está 

discussão, para que verdadeiramente se obtenha um ensino de Geografia pautado na 

valorização do cidadão, e o mesmo obtenha consciência de sua realidade no espaço 

geográfico, desde a escala local até a global.  

 O que propomos nesta abordagem é uma reflexão quantitativa em uma análise 

comparativa da disciplina Geografia com as demais do ensino fundamental na Escola 

Dr. José Torquato de Figueiredo, localizada no Perímetro Irrigado no município de 

Pau dos Ferros - RN. Para muitos alunos a Geografia não passa de uma disciplina 

decorativa sem importância, por isso, muitos deles optam por não estuda-la, ao 

contrário das outras disciplinas, por exemplo, Matemática, Português.  “Todo mundo 

acredita que a geografia não passa de uma disciplina escolar e universitária, cuja 

função seria a de fornecer elementos de uma descrição do mundo (LACOSTE, 1989, 

p. 27)”. Este enraizamento de concepção errônea imbuído na mente das pessoas 

distorce o sentido da Geografia na Escola, e influência na postura dos alunos perante 

a disciplina. No que diz respeito à realidade dos alunos e a opinião deles quanto ao 

comprometimento e dedicação com todas as disciplinas em período de provas, o que 

se apresenta é um fato interessante, muitos dos alunos não buscam estudar 

Geografia, alegando que a prática de decorar os exercícios executados pelo Professor 

é o necessário para a realização das avaliações. Na figura 1, é possível perceber o 

gráfico da situação referida anteriormente, podendo-se comparar o grau de 

importância de cada uma das disciplinas. 

 

 

Figura 1: Gráfico das disciplinas mais estudadas em períodos de provas. 
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Fonte: Autores (2011). 

 

No gráfico acima é possível constatar as disparidades existentes entre 

disciplinas na Escola, percebendo o papel da Geografia nesta relação, é observável 

que a grande maioria destina seus estudos as outras disciplinas, não apresentando 

uma forma igualitária em comprometimento. Cabe salientar que outras disciplinas do 

currículo não estão postas na representação em virtude de não terem sido citadas nos 

questionários analisados, além disso, cada aluno respondeu mais de uma disciplina o 

que se pode observar no valor percentual do gráfico. Podemos vislumbrar na 

representação, que os alunos dedicam-se mais para Português, Ciências e Inglês, 

enquanto, Geografia ocupa a penúltima colocação ultrapassando apenas História. O 

interessante nesta conceituação é por que, quando perguntado aos alunos das 

disciplinas consideradas por eles as mais importantes esta estatística inverte-se 

radicalmente surgindo uma importante reflexão. A figura 2 demonstra o gráfico de 

diferenciação entre a opinião dos alunos, quanto a estudar para disciplina Geografia e 

defini-la como importante para eles. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Gráfico das disciplinas mais importantes para os alunos. 
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Fonte: Autores (2011). 

 

Torna-se evidente que grande parte dos alunos demonstram interesse pela a 

Geografia, entretanto cabe questionar os anseios deles no que diz respeito a 

disciplina, no que se apresenta, se compararmos com dados demonstrados na figura 

1, percebe-se a ausência de dedicação com a disciplina em virtude da cultura local, de 

uma disciplina de decodificação de dados, de decorar capitais, países, rios etc. E 

consebível sim a importância da Geografia para esses alunos, mas de que forma 

podemos retratar está estima. Os alunos acabam esbosando está opinião pois a 

Geografia torna-se facíl, de uma forma que não os reprovem no final do ano, 

demonstranto ser uma disciplina decorativa sendo incomum ficar reprovado nela.  

 

Considerações finais 

 

O declínio da disciplina Geografia somada a desvalorização do professor dessa 

área contribuíram para a formação de uma cultura escolar onde ao alunos e a própria 

sociedade passaram a ver a geografia como uma disciplina de caráter secundário e 

sem importância no currículo escolar. Na Escola em questão, a realidade não se faz 

diferente. Essa cultura ainda é visualizada nos depoimentos e respostas dos alunos ao 

responderem o questionário aplicado. 

A crítica e objetividade da geografia contemporãnea passam despercebidas no 

cotidiano escolar e social. O papel da disciplina Geografia não é entendido de certa 

forma pela a maioria dos alunos. Os conceitos geográficos se disseminam de forma 

bastante restrita, enfocando, apenas, características limitadas do lugar. Cabe aqui 
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salientar que é louvável esse conhecimento sobre o seu lugar de vivencia, mas se faz 

necessário um estudo mais sistemático desses conceitos e o entendimento do objeto 

de estudo da Geografia. 

 Portanto, verificou-se na Escola Dr. José Torquato de Figueiredo um ensino 

de Geografia que difunde-se em um aspecto conteudista pautado muitas vezes na 

utilização do livro didático, entretanto, foi percepitivel traços de inovação neste 

ensino relacionando buscas de metodologias diferenciadas e dinâmicas. De certa 

forma, mesmo que minimamente busca-se uma renovação deste ensino, mas o 

alunado da escola culturalmente não valoriza a disciplina tornando-se uma difusão 

do ensino crítico lento e sem qualidade. 
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Introdução  

  

O atual processo de ensino-aprendizagem na educação básica ainda encontra-

se profundamente ligado a práticas tradicionais, de modo que as aulas se realizam em 

grande medida de forma expositiva, dominando a transmissão de 

informação/conteúdos conceituais do professor para o aluno. A abordagem do 

cotidiano se faz necessária para que o aluno possa desenvolver a curiosidade sobre 

assuntos do seu dia a dia, de tal maneira que estes estejam articulados com os 

conteúdos referentes à disciplina.  

O ensino da Geografia é moldado por diversas situações das vivências dos 

indivíduos, a ciência geográfica tem como campo de estudo o espaço geográfico, 

espaço este formado por diversas relações, sejam elas sociais, culturais, econômicas 

ou políticas, relações esta que se realizam tanto nas cidades quanto no campo. 

                                                           
8  Pesquisa intitulada “Espaço público e circuito de fluxo inferior informal da feira livre de Pau dos 

Ferros” 
9  Esta pesquisa, intitulada “Espaço público e circuito de fluxo inferior informal da feira livre de Pau 

dos Ferros” foi financiada pela FAPERN, Edital FAPERN/MCT/CNPQ/CT-INFRA n° 005/2011 – 

Programa Primeiros Projetos – PPP – Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores. 
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O espaço urbano é uma realidade que pode ser abordada pelo professor de 

geografia no ensino básico. Nele, as feiras livres são exemplos de espaços no 

interior das quais as relações sociais se realizam e caracterizam algumas cidades 

nordestinas, como é o caso da feira livre de Pau dos Ferros. Em uma análise interna 

da feira é possível perceber que esta dispõe de conteúdos que servem de campo para a 

abordagem de temas geográficos que são estudados no ensino básico, como exemplo 

o trabalho com os conceitos chaves da geografia, notadamente espaço e seus 

derivados território, lugar e paisagem, cujos estes podem ser analisados neste espaço-

tempo particular a partir do estudo do meio ou as aulas de campo permitindo 

assim que os alunos constatem na realidade visível e vivida diferentes contradições 

sociais que ocorrem no seu cotidiano.  

Segundo Passini, Passini e Malysz (2007, p. 171)  “Os alunos podem passar do 

conhecimento empírico para o cientifico, dando novo significado ao seu cotidiano ao 

sistematizar os dados levantados no espaço de sua vivência”. Nesta linha de 

pensamento passamos a mostrar a feira livre de Pau dos Ferros como um exemplo da 

realidade que pode fazer parte do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Geografia no ensino básico. 

Angulo (2003 p. 97) afirma que “A feira é um espaço que tem influência na 

melhoria de vida das pessoas, não só pela obtenção de uma renda familiar, mas pela 

apreensão das ideias e representações associadas à feira como espaço de socialização, 

carregada de narrativas e símbolos sociais”. Na feira existem relações de amizade, 

existem diversas personalidades que interagem no dia a dia, dela participam diversas 

histórias de vida o que dá o caráter diversificado que a mesma mantém.   

Segundo Dantas (2008 p. 87) as feiras “[...] surgiram como um fenômeno 

primitivo e espontâneo a ponto de muitas cidades terem suas origens relacionadas 

estreitamente com as feiras”. Nesse contexto, a feira teve um papel fundamental na 

origem e no desenvolvimento de diversas cidades nordestinas, sendo considerada 

como o principal ponto comercial dessas no passado, e como a atividade responsável 

pela obtenção de renda de várias pessoas que nela trabalhavam e trabalham ainda 

hoje. 
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Desta forma a feira livre pode ser entendida como espaço geográfico que 

segundo Cavalcanti (2008, p. 18) é “[...] concebido e construído intelectualmente 

como um produto social e histórico, que se constitui em ferramenta que permite 

analisar a realidade em sua dimensão material e em sua representação”. Os alunos 

devem compreender, então, que materialidade e representação humana interagem 

para construirmos nosso conhecimento do mundo e o professor deve aparecer como 

mediador deste processo construtivo por intermédio de seu ensino. 

A mesma também pode ser compreendida a partir do conceito de paisagem 

que é definida em Santos (1988, p. 103.) como “Tudo aquilo que nós vemos, o que 

nossa visão alcança [...]. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que 

a vista abarca. Não é formada por apenas de volume, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons etc.”. O uso dos sentidos, portanto, é fundamental no 

espaço da feira livre, o que pode contribuir para aguçar a percepção e apreensão dos 

fatos sociais materializados na paisagem na forma de poluição, de calor, do transpirar 

das pessoas, dos odores dos esgotos a céu aberto que cortam a feira, e por diversas 

situações imagináveis. 

Algumas características da feira podem ser analisadas e entendidas por meio 

do conceito de território que segundo Cavalcanti (1998, p. 107) é produzido “[...] por 

atores sociais nas relações de poder tecidas em sua existência; e poder com uma força 

dirigida, orientada, canalizada por um saber, enraizada no trabalho e definido por 

duas dimensões: a informação e a energia”. A regulação ou normatização de usos 

específicos na feira para cada feirante dão conta da necessidade de se evitar conflitos 

territoriais, por exemplo. 

Os sujeitos que na feira trabalham se harmonizam uns com o os outros, 

tornando o espaço de trabalho como se fosse um ambiente familiar, remetendo a 

ideia do conceito de lugar defendido por Cavalcanti (1998, p. 89) isto é “[...] o espaço 

que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço vivido, do experienciado.” Percebe-se, 

assim, que é possível trabalhar os conceitos da geografia dentro da feira livre. 

Constatar a realidade faz com que o aluno possa compreender o assunto 

estudado com mais clareza, explorar a realidade dentro do ensino atrai o aluno a ser 

participativo, pois este passará a interagir, devido a sua proximidade com o conteúdo 
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abordado, desta forma trazer a Feira Livre de Pau dos Ferros como recurso para o 

processo de ensino-aprendizagem é de suma importância, para que os alunos vejam a 

feira não somente como um centro comercial, mas também como um lugar que se 

forma a partir de relações sociais, culturais dentre outras. É desta forma que a 

criticidade se faz presente, ao passo que os alunos possam indagar sobre a feira, 

perceber o seu verdadeiro significado.   

 

Objetivos  

 

Debater sobre ais feira livre como instrumento de ensino aprendizagem a 

partir de seus conceitos sobre Espaço, Território, Lugar e Paisagem. Avaliar métodos 

e práticas de ensino que venha envolver a feira livre, através de aulas de campo, 

desenvolver a criticidade dos alunos através da educação pregada por Paulo Freire. 

Além de indagar os aspectos sociais e culturais como resultado das relações humanas 

existentes. Assim como permite uma análise geral das abordagens de tempo-espaço 

da feira livre, além de expor registros de figuras comprovando os mesmos. 

  

 Metodologia  

 

 Para o desenvolvimento do trabalho se fez necessário a utilização do olhar 

crítico sobre a atual situação do ensino de geografia no ensino básico, analisando a 

feira livre de Pau dos Ferros frente aos conceitos da geografia trazendo a aula de 

campo como meio norteador do conhecimento sobre a realidade, foi realizado leituras 

sobre didática no ensino, práticas no ensino de Geografia, além da visita a feira para 

que esta fosse analisada em seu contexto geral social, cultural e comercial.  

 Este trabalho é resultante de estudos e pesquisas realizadas na feira livre de 

Pau dos Ferros, dentro dos projetos de pesquisa “Espaço público e circuito de fluxos 

inferior da feira livre de Pau dos Ferros”, financiadas pelo PIBIC/UERN e FAPERN 

cujas mesmas nos levaram a refletir a prática e métodos dos professores, onde está 

composta na cidade de Pau dos Ferros – RN.  
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Contempla uma gama de riquezas de pouca utilização trabalhadas nas escola e 

este trabalho vem a mostrar a importância de se trabalhar nesse espaço como uma 

aula de campo, sem necessidade de fazer viagens longas e além de ser parte da 

realidade vivida daqueles alunos, pois, estão vendo constantemente e observando as 

modificações no espaço e tempo, além de expor figuras da feira livre desta cidade 

tirada pelos próprio alunos dos grupos de pesquisa sobre Espaço, Ensino e Ciências 

Humanas (GEPEECH) do Curso de Geografia da UERN. 

 

Resultados e discussões 

 

A se ver diante de sua realidade, ou de algo que tenha conhecimento o 

indivíduo se sente capaz de falar sobre. O professor deve buscar na realidade o 

recurso para desenvolvê-lo sua aula, assim, encontram-se desta forma na feira livre 

de Pau dos Ferros diversos aspectos que podem ser abordados na aula de Geografia, 

dentre eles alguns conceitos básicos como espaço, lugar, paisagem e território.  

O ensino de Geografia na Educação Básica tem por base em sua formação 

teórico-metodológica os conceitos-chave da geografia, dentre os quais podemos 

destacar o espaço, paisagem, território e lugar. Estes conceitos dão prevalência para 

que se possa compreender a realidade espacial e servem como instrumento para que 

o aluno forme uma constituição de conhecimentos que facilite o entendimento sobre 

as relações sociais e culturais existentes na realidade.  

 Nesta perspectiva inserimos a feira livre de Pau dos Ferros como campo de 

estudo, conhecendo ela a partir dos conceitos da Geografia e as relações existentes 

sejam sociais, culturais, econômicas ou políticas, mostrando que esta pode servir 

como área de ensino no processo de aprendizagem. É na contextualidade entre 

conteúdo e cotidiano, que o aluno passa a compreender seu espaço, percebendo 

vários elementos antes encobertos. Levar os alunos na feira e deixá-los a vontade 

indagando sobre o que estes observam é o primeiro passo para desenvolver uma 

noção inicial do que seria espaço. 

 A feira livre de Pau dos Ferros pode ser vista como um lugar, isto é, local de 

encontro de pessoas, onde as mesmas circulam durante a semana e especialmente no 
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final de semana, no sábado, dia em que se realiza a feira, a fim de obter uma renda, a 

exemplo dos feirantes, ou de adquirir mercadorias e encontrar pessoas, como os 

consumidores (Figura 01). Ainda enquanto lugar se dá por meio de seu próprio 

espaço que é percorrido e vivido por todos que frequentam, e que experienciam por 

meio do trabalho, através de atividades trabalhistas voltadas para a sustentação de 

famílias que da feira sobrevivem.  

 

Figura 01- Feira Livre de Pau dos Ferros: Relações entre indivíduos na Feira 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 
Os alunos tendem a observar no âmbito da feira os principais pontos, os que 

mais chamam a atenção como a grande quantidade de pessoas advindas de muitas 

cidades vizinhas, este resultado se dá a partir de quando o aluno é impulsionado a 

conversar com os sujeitos que ali se encontra. Essa prática realizada pelo aluno 

permite-lhe compreender mais o dinamismo e a importância que a feira livre de Pau 

dos Ferros desenvolve frente às outras cidades por sua grande variedade de 

mercadorias disponíveis.  

O espaço geográfico, segundo Cavalcanti (2008) no contexto da feira 

possibilita ao professor mostrar ao aluno, durante sua prática, que a feira livre é um 

produto das relações entre os indivíduos, relações essas marcadas pelo comércio 

existente permitindo aos alunos desenvolverem o senso crítico ou o olhar apurado 

para as questões sociais presentes neste lugar, demarcadas pelas relações afetivas. 
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 Ainda no ato da percepção o aluno pode visualizar que as feiras livres são 

caracterizadas por uma relação entre campo e cidade, onde os produtos são trazidos 

da zona rural pra serem vendidas nas cidades. Este é um ponto que pode ser 

abordado pelo professor, ao aluno que há uma articulação entre zona rural e zona 

urbana inerente no espaço da feira, de modo que o aluno irá visualizar a grande 

variedade de frutas e verduras que estão disponíveis ao consumidor, e o professor 

deve abordar que estas são produto das exportações que ocorrem de um ponto para 

outro no espaço. 

 O conceito de paisagem na feira pode ser explicado na perspectiva de Santos 

(1988), onde o aluno deverá visualizar tudo o que a visão alcança, elencando a 

variedade de cores, de pessoas, sons e odores, enfatizando que esta paisagem vai além 

do que se ver, incluindo o uso dos outros sentidos humanos. Esta é a visão de 

paisagem que pode ser repassada e comprovada pelos alunos, tendo em vista que a 

feira tem uma grande movimentação, além dos sons característicos, com o uso de 

sons auditivos, que fortalecem a feira divulgando as promoções do dia, tudo isto para 

que eles percebam a quantidade de aspectos que podem se constatados, analisados e 

explorados na feira.  

 A feira se caracteriza também enquanto território, mostrando as relações de 

poder, de ordem e de normas, que se permeia pela própria organização da mesma, e 

isso pode ser explicado aos alunos claramente, através da divisão que os feirantes 

fazem, dividindo a feira por meio de mercadorias disponíveis, tendo em vista que a 

venda das verduras e frutas não se misturam com a venda de confecções, brinquedos 

e utensílios. É importante ressaltar aos alunos, que estas normas seguidas pelos 

feirantes, não são regidas apenas pelo estado, mas são normas criadas por eles 

mesmos temporalmente, para manterem a organização na feira.  

 Para a utilização fora da sala de aula dos conceitos aqui citados teoricamente, e 

aplicados na realidade da feira livre de Pau dos Ferros, se deve criar uma harmonia 

entre teoria e cotidiano, de modo que estes dois elementos tem peso na aprendizagem 

do aluno na educação básica e que pode mudar o sentido de uma aula, mudar o 

sentido do dia a dia, pois só assim para o aluno articular suas vivências com os 

assuntos passados em sala de aula. Entretanto para se produzir uma aula de campo 
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com os alunos a feira livre, o professor não pode esquecer-se de fazer um 

levantamento do planejamento do antes durante e depois, ou seja, ele começa a 

imaginar os lugares onde vão percorrer, os assuntos a serem vistos e discutidos com 

os alunos e por fim como chegar ao local do destino, para a partir de então passar a 

orientar os alunos. Sendo assim, não se esquecendo de como essa ida a feira livre 

pode influenciar e ser importante para o aluno, pois ele desagarra das visões das 

paredes da sala de aula, daquele ambiente monótono e desgostoso que muitas vezes 

os próprios professores provocam.  

Já dizia Pontuschka (2007, p 174) “[...] A saída da escola já permite outro 

modo de olhar. O aluno pode, se bem orientado, utilizar todos os seus sentidos para 

conhecer melhor certo meio, usar todos os recursos de observação e registros e 

cotejar as falas de pessoas de diferentes ideias e profissões”.  O professor não pode 

esquecer-se que esta condição de curiosidade é importante para os alunos na feira, 

pois os mesmos, provavelmente, nunca tenham reparado os elementos encontrados 

nela ou observado de perto com os colegas e um professor auxiliando. Portanto a 

importância de se trabalhar a feira como um instrumento aliado ao processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos. 

 

Conclusões 

 

Levando-se em consideração esses aspectos, entende-se por o atual processo 

de ensino/aprendizagem na educação básica especificamente na disciplina de 

geografia, algo como fragmentado e restrito, além de seu tradicionalismo, onde 

muitas vezes tantos os professores quanto os alunos não querem aceitar ou enxergar 

o “novo” os novos métodos e práticas que vem surgindo com o passar dos anos. E este 

trabalho vem a fazer com que os professores e alunos passem a ter um olhar 

diferencial sobre feira livre na perspectiva de fazê-los resgatarem a feira livre como 

um instrumento aliado ao processo de ensino/aprendizagem, e que não deixem 

passar despercebido aos olhos de seus alunos, pois nesta destacam-se uma gama de 

métodos que podem ser trabalhados em sala de aula. 
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Em virtude desses fatores o referido trabalho é de grande proveito na vida dos 

docentes seja ele de qualquer área, quanto para os discentes que fazem parte de uma 

graduação de finalidade educação, refletirem melhor seus redores e enxergar além do 

que os olhos veem, passando a trazer a feira livre como instrumento que perneia na 

vida de todos a tempo, pois, a mesma reside a muito tempo os centros das cidades, ou 

seja, esse novo não é algo tão novo, e sim a forma como se trabalha e como trabalhar 

que se torna novo. Portanto se faz necessário à importância desse trabalho para uma 

compreensão geral dessas relações socioespaciais que se encontra nesse espaço. 
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GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

Cultura, Espaço e Ensino de Geografia10 
 

PINTO, Francisco Ringo Star Pinto 
Graduando do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN e Bolsista PIBIC/CNPq 

ringostar-50@hotmail.com 
 

CARNEIRO, Rosalvo Nobre 
Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, UERN 

rosalvonobre@uern.br 
 

 
Introdução 

 

O ensino de Geografia tem passado por diversas etapas, desde o início de sua 

evolução enquanto ciência, até se tornar uma Geografia crítica, trazendo em seu bojo 

teórico metodológico, renovação, didática, criticidade e inovação, que são os pilares 

necessários para uma educação construtivista. A sala de aula é o palco necessário 

para as discussões sobre o mundo, sobre a globalização, sobre o meio ambiente a 

partir das relações socioculturais existentes no território, pois, todas essas discussões 

fazem-se necessário nas aulas de Geografia, já que essa disciplina tem sido tornado 

bastante importante neste início de século. 

A postura que o professor exerce em uma sala de aula, vai muito além do seu 

papel profissional, a forma como ele se comporta, como se relaciona com a sua 

clientela, no qual, por meio de uma comparação metafórica, essa clientela está 

associada à figura do aluno, que reflete direta e indiretamente na sua posição 

profissional enquanto educador. Sua função não é simplesmente, chegar em sala de 

aula e manter-se diante de uma postura arcaica e cansativa, e os alunos estão ali 

apenas para escutá-lo, é necessário postura ética, seguridade, compreender a 

realidade do (a) aluno (a) e viver o cotidiano do outro. Contudo, quando as relações 

socioculturais começam encaixar entre educando e educador, as trocas de ideias 

começam a fluir no espaço escolar. 

A transferência de saberes é outra ferramenta importante, pois, como afirma 

Kuethe (1978, p. 91) “em geral, o professor torna significativo um conteúdo 
                                                           
10  Este trabalho foi financiado pelo CNPQ, mediante bolsa de estudos para o projeto de pesquisa 

PIBIC “As Geografias da Violência e do Medo no Alto Oeste Potiguar – RN”. 
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explicando-o claramente e relacionando-o a experiências anteriores. Além de utilizar 

as experiências passadas dos alunos, ele oferece novas experiências realistas”. Assim 

também é no ensino de Geografia, porém, enquanto ciência, que aborda conteúdos 

relacionados com as nossas experiências vividas, com a história das lutas sociais no 

campo dos MST’s, as manifestações culturais, entre outros, que essa disciplina 

abrange e manifesta, desde o particular ao geral da realidade ou vice-versa, 

desafiando e questionando a cada dia os acontecimentos do mundo. 

O aprofundamento de uma discussão interdisciplinar entre a cultura que se 

estabelece no espaço, e o próprio espaço em si, que ganha novas formas, novos 

conteúdos e arranjos por essa mesma cultura, suscita curiosidade no âmago de cada 

indivíduo, a forma de se relacionar com o mundo, de saber lhe dá com as coisas, as 

realidades, os fatos existentes, sobretudo, quando se trata da questão de enxergar 

solidariamente o perfil cultural de cada povo ou nação, superando diferenças de 

gêneros que também torna-se em nossas formas de vida um obstáculo, onde muitas 

vezes não aceitamos a opinião estabelecida por outra pessoa do grupo diferente, que 

não seja do mesmo patamar social ou da mesma cultura que somos. 

O papel da Geografia e do seu profissional nesta fase atual do processo de 

ensino-aprendizado é, contudo, mais do que transmitir conhecimento através de 

mapas cartográficos, projetores multimídias, ir a campo ou propor outra metodologia 

qualquer muitas vezes sem planejamento, mas propor em sua sala de aula, interação, 

atratividade e, sobretudo, construção sociocultural em conjunto com o aluno. 

 

Objetivos 

 

Busca-se por meio deste trabalho, mostrar como o ambiente escolar tem sido o 

espaço de construção social em conjunto com o ensino de Geografia, além da troca de 

relações  socioculturais no dia a dia que vivenciamos no ensino e no cotidiano em 

geral, suscitando debates, críticas e discussões no seio do conhecimento. 

 

Metodologia 
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Este trabalho de cunho teórico-metodológico, é resultado das leituras 

realizadas e discutidas no Grupo de Estudos sobre Espaço, Ensino e Ciências 

Humanas – GEPEECH, e como aporte referencial teórico, propomos Candau (2010), 

que aborda o multiculturalismo, Freire (2011), sobre o próprio ato de ensinar no seu 

livro, Pedagogia da Autonomia,  Morin  (2000), que propõe na sua importante obra, 

Os sete saberes necessários à educação do futuro, além do pensamento de Moreira 

(2008), que é um importante professor e pensador dentro da área de Geografia, pois 

este, oferece uma contribuição importante no âmbito de que estamos fazendo uma 

aproximação, uma interligação entre o Ensino de Geografia, trabalhado no ambiente 

escolar e a compreensão das relações socioculturais, a partir dos conteúdos 

pragmáticos que estabelecem uma aproximação acerca da realidade do processo 

ensino-aprendizado. 

Estruturando o texto em duas seções básicas ao longo dos resultados e 

discussões, o primeiro tópico bem abordar as relações socioculturais que devem ser 

entendidas dentro do ambiente escolar, a partir de uma perspectiva pedagógica e 

didática, contudo, é importante que nessa leitura saibamos entender as diferentes 

formas de vida do outro, sem desprezá-lo e muito menos menosprezar a sua origem, 

sua história, já que a cultura está atrelada desde os tempos remotos, porém, é preciso 

conscientizar-se e aceitar cada herança que o indivíduo trás em suas origens. 

Por fim, o segundo tópico discute o ensino de Geografia no espaço escolar, já 

que comentamos no início do texto, essa disciplina passou por importantes mudanças 

da década de 1970 até aqui, e o seu papel dentro da educação tem trazido 

significativamente grandes valores em sua licenciatura, graças aos profissionais dessa 

área, que atuam de forma qualitativa para o seu crescimento, diferentemente de 40 

anos atrás, em que se valorizava apenas uma geografia bacharelada, isto é, o 

especialista em geoprocessamento, em geografia agrária ou o geomorfologia. 

 

Resultados e discussões 

 

A palavra cultura e espaço são dois pares que estão em duplo sentido de 

discussão de nossa análise. A cultura é algo criado, significa cultivar, é o que inclui o 
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conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos 

construídos pelo homem no espaço geográfico. Enquanto que “o espaço é formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá” (SANTOS, 2012a, p. 63), ou ainda o espaço pode ser 

considerado um conjunto de amplitude, no qual está reunida a produção material, 

social, cultural, movidos de razão e emoção. Ora, o espaço reúne a cultura em suas 

diversas manifestações de existência, ora cultura é responsável pela modificação do 

espaço, seja através dos hábitos, desejos, arte ou da crença. 

 

As relações socioculturais no ambiente escolar 

 

Temos uma educação no século XXI que está acerca de muitos desafios, 

todavia, um desses desafios é aproximar os seres humanos uns dos outros, buscando 

unir culturas diferentes, diversificadas sem nem um atrito, rejeição ou distinção de 

grupos. Assim, diferentes pessoas de gêneros ou raças, podem contribuir para uma 

sociedade mais justa e igualitária.  

Disciplinas como a Geografia neste início de século, são de extrema 

importância, pois ajuda na compreensão do indivíduo, quando se trata de discutir o 

território, o lugar, a região onde ele (a) se insere, isto é, categorias distintas da 

Geografia que estão carregados de traços culturais, que no caso são de extrema 

necessidade de se trabalhar na sala de aula, fazendo com que o aluno conheça através 

do ensino de Geografia, o seu verdadeiro cotidiano e o seu traço cultural. 

O ambiente escolar é o espaço essencial para se construir ideias que possa 

circunscrever na imaginação de cada ser, seja ele educador, aluno ou um cidadão 

comum, é o que também propõe Morin (2000, p. 47) para uma educação do futuro, 

quando diz que “conhecer o humano é, antes de tudo, situá-lo no universo, e não 

separá-lo dele”. Conhecer o cidadão é uma necessidade imposta para os que querem 

construir um mundo melhor, contido com a troca de conhecimento, opinião, respeito 

e justiça. 
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É interessante que no bojo categórico do desenvolvimento dos objetos, 

sistemas e ações impulsionados nas relações sociais, está o “arranjo espacial 

ideológico-cultural” (MOREIRA, 2008, p. 57, grifo nosso), que vai muito além do 

nosso ambiente escolar, dos nossos bairros, nossa cidade e do país. 

Dentro da realidade de noção do espaço, procuramos levar com mais 

especificidade o ambiente escolar, que vem sendo discutido com mais precisão, no 

qual, ele próprio é o espaço adequado para preparar o cidadão para a vida. Não é 

possível uma educação desculturalizada, que desconheça os valores sociais e não 

respeite os costumes de cada sociedade. Porém, é nessa discussão que Candau e 

Moreira (2010, p. 13, grifo do autor), afirma que “não é possível conceber uma 

experiência pedagógica “desculturalizada”, isto é, desvinculada totalmente das 

questões culturais da sociedade”. 

Na mesma linha Candau e Moreira, ainda discutem o desconhecimento da 

identidade do indivíduo, ao afirmarem que: 

 
A nossa formação está marcada pela eliminação física do “outro” ou 
por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação 
de sua alteridade. Os processos de negação do “outro” também se dão 
no plano das representações e no imaginário social. (2010, p. 17, grifo 
do autor) 
 

Talvez seja o motivo da existência de guerras em alguns países, a razão do 

pobre ou a pessoa de cor negra, sobretudo aqueles que vivem na periferia não ter 

acesso a escola, ao bem-estar social, acaba por gerar revoltas, originando muitas 

vezes a violência e a criminalidade entre os sujeitos de classes subalternas. E a 

violência por sua vez, tem um caráter instrumental, que surge em alguns casos de 

protestos e descontentamento de perda de identidade da cor ou da raça, isto é, de 

traços culturais. 

É no jogo das discussões, das contradições, que rotineiramente nos indagamos: Será 

que o ensino, principalmente de Geografia, ta dando um passo importante não 

somente da construção de conhecimentos, do desenvolvimento intelectual, mas 

também do respeito às relações culturais, seja de cor, seja de fala, enfim, seja qual for 

as formas vividas de expressões atreladas a culturas distintas? Enquanto essas 

perguntas aguardam por respostas contundentes, nosso objetivo enquanto 
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educadores é dá um salto positivo quanto a estas temáticas, a estes desafios, de 

discutir a cultura e o ensino no espaço geográfico, para que o aprendizado não fique 

apenas na teoria, mas que se torne um instrumento de renovação, atração, união de 

culturas e respeito com o cidadão. 

A cultura é a riqueza de conhecimento promovida pela união entre os 

cidadãos, pois ninguém vive distorcido da cultura, todos temos uma cultura, de 

alguma maneira fazemos parte dela, de certa forma é uma identidade que é nossa. A 

cultura é uma riqueza do passado, existente e superada até hoje, que jamais deve 

deixar de ser questionada e, tampouco abandonada e desfeita no espaço, e como bem 

salienta Edgar Morin:  

 

O homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não 
dispusesse plenamente de cultura, seria um primata do mais baixo 
nível. A cultura acumula em si o que é conservado, transmitido, 
aprendido e comporta normas e princípios de aquisição. (2000, p. 
51). 
 

A cultura é de fato, uma acumulação de tempos passados, que é conservado e 

transmitido até hoje, isto é, cada geração que passa, muda o seu aspecto, a sua 

função, a sua estrutura, mas a cultura permanece preservada e transmitida, todavia, é 

de suma importância que o ambiente escolar esteja situado nesse aspecto, de ensinar 

o cidadão a preservar e transmitir a sua própria cultura, sua própria identidade 

terrena. 

 

A importância do ensino de Geografia numa visão didática 

 

O estudo da Geografia desde a antiguidade sempre foi questionado, como era 

se pensado os conceitos geográficos, de forma que se pudesse entender de maneira 

clara o seu objetivo quanto ao pensar dessa ciência e mais tarde disciplina escolar, no 

âmbito de uma reflexão sobre o que realmente era estudar a geografia, com seus 

métodos científicos em torno da definição do conceito de espaço e suas categorias 

contidas que são, território, lugar, região e paisagem. 

A partir do século XVIII que os pensadores geográficos começaram a ver e 

desenvolver um pensamento de tal forma, como observavam os lugares e a descrição 
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de cada região habitada. Grandes mudanças ocorreram, conforme o percurso do 

tempo e do espaço, em consequência das causas sociais da época. 

Ao longo do tempo tivemos um grande avanço do conhecimento geográfico 

com suas novas descobertas que foram importantes, dentre os quais foram 

importantes para o desenrolar científico. Existiram muitos críticos e críticas em torno 

da geografia como disciplina escolar, como se ela fosse um produto feito, sem 

mudanças no seu modo de ver as coisas que estão ao nosso meio e aos fenômenos que 

acontecem em torno do mundo, como se fosse uma disciplina sem interesse, isto é, 

uma geografia decoreba de elementos do meio ambiente e do espaço. Muitas críticas 

e discussões surgiram, pois alegam que não existiu apenas uma geografia, chegando a 

dizer que ela não obtém resultados cabíveis na forma de ver as coisas, levando para o 

ensino o que já vinha pronto e acabado nos livros didáticos. 

O objetivo do ensino de Geografia não é a busca de uma forma magistral, e sim 

de sempre está melhorando suas práticas, de maneira que não coloque em risco o 

modo em que o conhecimento seja repassado para os alunos, fazendo com que nossa 

intervenção seja coerente com o nosso saber profissional. O professor tem que 

construir o conhecimento junto com o aluno, de maneira que ele venha a descobrir 

através do seu próprio raciocínio, o seu dia a dia com o ensino de Geografia. Para 

Becker (2001, p. 60) “[...] o trabalho docente alienado só pode gerar um produto 

discente alienado; se isso não acontece é porque o aluno conseguiu, por outros 

caminhos criticar a prática do professor. É por isso que afirmamos que o professor 

precisa saber como constitui o conhecimento [...]”. 

O professor deve sempre saber que o seu papel é gerar discussões, indagações 

e atratividade em sala de aula, despertar a curiosidade, a mente do seu discente, esse 

é um desafio para o educador, já que sendo feito, a prática do ensino torna-se 

prazeroso e os resultados positivos serão vistos com o passar do tempo, para isso é 

preciso ter interesse e vocação, já que: 

 

Ensinar exige alegria e esperança, há uma relação entre alegria 
necessária à atividade educativa e a esperança, a esperança de que 
professor e aluno juntos, podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, 
produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria. 
(FREIRE, 2011, p. 70).  
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O ensino nos dias de hoje e a escola, devem ter um compromisso com o novo 

modelo renovador, deixar de copiar planos de aula já usados anteriormente e sempre 

reinventar, planejar sempre algo atrativo para a sala de aula, sobretudo quando se 

trata do ensino de Geografia, que tem uma série de opções a serem trabalhadas, como 

filmes, documentários, músicas, pesquisa de campo, enfim, uma série de condições 

que permitem trabalhar essa disciplina atrativa e prazerosa. 

 
Considerações finais 
 

Através deste trabalho, buscamos mostrar o ensino de Geografia numa visão 

didática, como deve ser trabalhada, mostrando todo o tempo a busca de uma maneira 

que todos tivessem conhecimento do que realmente estavam sento propostos, 

demonstrando dificuldades que os professores enfrentaram e ainda enfrentam até 

hoje, só que de maneira que realmente cheguem ao entendimento, os desafios que os 

pensadores, geógrafos enfrentaram para fazer da geografia o que ela se tornou hoje, 

referência entre outras disciplinas. 

A geografia sempre buscou novas fontes de estudos, e logo descobria que o 

mundo e o universo eram o seu grande desafio procurando desvendar uma série de 

questionários, também problemas tanto sociais, culturais como ambientais, e por fim 

buscando sempre ser uma ciência crítica e questionadora acerca do espaço. 
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Introdução  

 

Nos últimos anos vem crescendo no Brasil uma nova modalidade de formação 

em nível superior, trata-se do ensino universitário através da Educação à Distância 

(EaD). Com o crescimento econômico e social o país passou a exigir mais qualidade 

intelectual e versatilidade para o mercado de trabalho dos sujeitos, sobretudo com 

relação à formação profissional requisito essencial para a ascensão numa sociedade 

mais seletiva com relação à competitividade para a escolha dos melhores 

profissionais. 

A formação profissional apresenta muitos desafios como a adaptação às 

formas de linguagem, as rotinas acadêmicas, a manutenção do aluno para sua 

permanência em sala de aula, a conciliação de jornadas extra universidade que 

conjugam atividades como a vida familiar, o trabalho e a vida social. Nesse sentido, 

podemos perceber a flexibilização imbricada que os cursos à distância proporcionam 

para um publico que desejam aquisição de um curso superior, no qual podem optar 

por horários de estudos que se encaixem dentro da  a sua rotina profissional. 

O ensino nos sistemas de EaD são apresentados através de  tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), no qual o aluno, o conteúdo e o professor 
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comunicam-se através de diferentes ferramentas e mídias associados as novas 

tecnologias. 

O mais usual é a plataforma Moodle onde se pode encontrar ferramentas de 

integração de conteúdo em geral, cada ambiente possui mecanismos para atender 

diferentes objetivos, promovendo a comunicação dinâmica e interativa por meio de 

correios eletrônicos, bate-papo, fóruns de discussão, murais de dúvidas, relatórios e 

avaliações online trazendo para o cotidiano varias mídias para atingir o maior 

número possível de alunos e eliminando uma série de limitações que por ventura 

possam excluir o estudante de pleno acesso as vantagens da aprendizagem do sistema 

de EaD.         

 

Objetivos  

 

O desenvolvimento da Educação a Distância (EaD) no Brasil, as dificuldades 

enfrentadas para a sua implantação e expansão,  além de tratar das vantagens e 

desvantagens apresentadas por essa modalidade de ensino. A princípio será abordada 

evolução da EaD no Brasil, as experiências desse ensino em universidades estaduais, 

federais e privadas, as tecnologias usadas na realização da EaD. 

Posteriormente será levantados alguns desafios presentes na EaD, como a 

evasão dos alunos, a inclusão de alguns com as tecnologias da informação e 

comunicação (TCIs), nessa perspectiva buscamos vislumbrar algumas estratégias que 

os incentivem a permanecerem no curso, tendo em vista a  formação superior e até 

em nível de pós-graduação que o mercado de trabalho hoje exigi. 

 

Metodologia  

 

Para esse estudo foi selecionado leituras de : MARTINS, (2010), QUEIROZ 

(2011), POSSARI (2009) os quais relata que a EaD pode ser chamada de educação 

sem distancia,  tendo em vista a democratização que tem provocado ao ensino nos 

diferentes níveis e ainda utilizamos HACK (2011), DELORS (2001), ASSMANN 
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(2005), TARDIF (2002) e DEMO (1998) que complementam o escopo de nossas 

discussões no presente artigo.  

Após uma leitura minuciosa do tema proposto e discussões, o trabalho 

começou a ter seu corpo desenvolvido e é isso que veremos adiante.  

 

Resultados e discussões 

 

Evolução da educação a distância no brasil 

 

A Educação a Distância no Brasil iniciou em 1989, com a criação do Centro de 

Educação Aberta a Distância (CEAD), por meio desse centro a Universidade de 

Brasília foi a primeira a proporcionar cursos à distância. Essa de ensino modalidade 

só se tornou reconhecida em 1996, quando passou a oferecer em todos os níveis e 

modalidades de ensino cursos que capacitasse professores para diversas áreas do 

conhecimento. 

O ensino seria composto em aulas presenciais e o estudo individual de cada 

um, durante alguns dias da semana ou até mesmo nos fins de semana, o material 

utilizado seriam as apostilas, slides utilizados nas aulas presenciais enviados via 

internet, para o email de cada aluno, do mesmo modo seriam as apostilas, as dúvidas 

seriam resolvidas nas aulas presenciais ou por meio de web, dependendo das 

disponibilidades de professores e alunos. Ou mesmo um grupo de estudo formado 

pelos alunos, com isso as dúvidas iriam sendo tiradas pelos próprios colegas de 

turma, e sendo confirmadas pelos professores nas aulas. 

Esses encontros deveriam acontecer em pólos de apoio presenciais, que 

estariam bem equipados, com os recursos didáticos apropriados. Em meio há tantos 

recursos surgiram os preconceitos, a condição da educação seria duvidosa, mesmo 

assim a procura por vagas cresceu e os cursos ofertados passaram a ser diversos, 

diminuindo nas instituições presenciais. Segundo Martins, (2010, p. 18) “essa 

modalidade havia sido considerada como um paliativo, um ensino de qualidade 

duvidosa direcionada para grupos sociais menos favorecidos economicamente”.  
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Durante os governos de dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando 

Henrique Cardoso a EaD foi muito incentivada, o ensino adentro dessa modalidade  

ganha espaço nas grandes universidades do país, o maior estímulo veio do programa 

TV na Escola e os Desafios de Hoje que foi a alicerce para a criação do Programa de 

Formação Continuada Mídias na Educação, onde disponibilizaram de outros teores 

midiáticos, televisivas, radiofônicas, internet, CDs multimídia que levariam o acesso a 

cidades do interior. E ambientes virtuais de aprendizagem, Proinfo e Plataformas de 

ensino. 

O maior incentivo foi à criação de uma Universidade específica para essa 

modalidade de ensino, em 2006 no governo de Lula criando a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), ofertando o curso de Administração em parceria com o Banco do 

Brasil, após sua criação foram surgindo diversos outros cursos. O maior problema 

desse ensino é a evasão de alunos por falta de estímulo em continuar e a falta de 

organização destes em relação aos seus horários diários de estudos. 

 

As experiências da modalidade de ensino EAD em instituições de ensino 

superior no rio Grande do Norte/RN 

 

 A primeira instituição a oferecer essa modalidade de ensino foi a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), quando participou em 1999 da UniRede, 

no qual 82 (oitenta e duas) universidades representaram o desenvolvimento da EaD 

no Brasil. 

Na UERN firmou-se mesmo essa modalidade com a criação do Núcleo de 

Educação a Distância (NEAD) em 2001, com isso foi alcançado realizar pesquisas, 

estudos em nível de graduação e gerenciar e supervisionar programas e projetos na 

educação a distância na UERN.  

 

[...] o NEAD tem desenvolvido ações de educação a distância em 
consonância com a implementação nacional de políticas públicas e 
diretrizes educacionais que contemplam essa modalidade e o seu 
papel instrumental na ampliação dos processos de ensino e 
aprendizagem, em especial no que se refere a formação continuada de 
capacitação de professores para o uso pedagógico das tecnologias de 
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informação e comunicação nas práticas educacionais baseado na 
reflexão crítica. (MARTINS, 2010, p.25). 

 

De 2002 a 2004 o NEAD ofereceu alguns cursos de extensão, oferecido pela 

TV escola, e tiveram como parceiros Secretaria e Ministério da Educação e 

instituições vinculadas e UniRede. A coordenação geral desses cursos ficou com a 

Universidade de Brasília – UnB, onde o público alvo foi professores, coordenadores, 

supervisores, diretores, assessores de escolas públicas de ensino fundamental e 

médio. O objetivo seria deixar os mesmos aptos a utilizar As novas tecnologias de 

comunicação, as audiovisuais, isso constitui um marco importante quando se fala em 

oferta experiência a todos os profissionais. 

No ano de 2006, que o NEAD promove o Programa de Formação Continuada 

Mídias na Educação, cursos de extensão universitária, ofertados pelo Ministério e 

Secretaria da Educação, direcionados aos professores da rede pública de ensino, as 

universidades que oferecem esses cursos são a UERN e UFRN, que se utiliza de 

materiais diferentes, rádio, TV, vídeo, informática dentre outras diferentes mídias, 

para que isso possa acontecer foram necessário enfrentar alguns desafios. 

O maior desafio a ser batido foi a infraestrutura e os recursos humanos, 

mesmo tendo uma vasta experiência na EaD, se não for solucionado o problema de 

infraestrutura não será possível formar um bom profissional se as condições internas 

não colaborarem, isso tem que ser resolvido juntamente com a administração da 

instituição que deverá oferecer essa modalidade de ensino, se o problema for 

resolvido a UERN formará profissionais qualificados nessa área e irá oferecer um dos 

melhores ensino do Rio Grande do Norte. 

 

A utilização das novas tecnologias da informaçâo 

 

O ensino a distância promove a interação dos alunos com um novo mundo o 

das novas tecnologias. Como podemos utilizar, em quais situações, e os professores 

estão capacitados para isso? Vejamos, a formação de educadores hoje exige uma 

melhor qualificação, principalmente na modalidade de ensino EaD, pois nela utiliza-
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se de muitas tecnologias, não só de emails, e computadores, as TICs são as mais 

utilizadas. 

 

As chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação, as TICs, nos 
permitem acessar diferentes modos de comunicação. Contudo vale 
ressaltar que ao nos referimos ás TICs, não se trata apenas de 
Internet, “[...] mas ao conjunto de tecnologias microeletrônicas, 
informáticas e de telecomunicações que permitem a aquisição, 
produção e armazenamento, processamento e transmissão de dados 
na forma de imagem, vídeo, texto ou áudio” [...] (AMARAL, 2010, 
p.33). 

 

Para os professores utilizarem as TICs, precisam ter capacitações, preparação e 

é isso que as instituições de ensino vêm fazendo, ensinando aos alunos da EaD e aos 

de ensino regular como utilizar, montar e fazer com que o aluno tenha acesso após a 

aula e aprenda a usar posteriormente em suas salas de aulas de nível fundamental e 

médio. 

E as primeiras utilizações devem ser feitas nas aulas da universidade com a 

presença do professor ou tutor, explicando passo a passo com funciona essa nova 

tecnologia, assim os alunos vão ter o conhecimento como modificar alguma coisa, 

abrir sites específicos e criar algo de seu interesse próprio. Se forem bem utilizadas 

serão de grande aprendizado. 

 

Conclusões  

 

O trabalho teve em vista a preocupação do ensino a distância, em mostrar o 

que tem de melhor para oferecer aos seus alunos, e com as leituras e experiências 

visualizadas, podemos perceber que a modalidade de ensino tem resultados positivos, 

e não foi criada somente para satisfazer uma classe de estudantes. 

A educação a distância visa o aprimoramento do professor tutor, em saber 

utilizar as novas tecnologias que são muitas, e a cada dia vem se renovando, inovando 

e deixando o aluno mais próximo da sala de aula, em preparar os alunos para sua 

futura profissão, os deixando a parte do que o esperam. 

As experiências na criação de uma universidade especifica para essa 

modalidade de ensino, mostram que seus estudos trazem retornos para o futuro 
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daqueles que a utilizam, com seus resultados positivos, aprovamos a modalidade de 

ensino EaD, tendo em vista todas as dificuldades enfrentadas, seu ensino é de 

elaborado de acordo com as condições oferecidas e os retornos aparecem 

diariamente. 
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GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

Educação Ambiental, sustentabilidade e coleta seletiva na 

Cidade de Olho D’agua do Borges: Porque não funciona?  

 

PEREIRA, Kayte Katiane Linhares 
Graduanda do Curso de Pedagogia, UERN 

kayte_cdi@hotmail.com 
 

Introdução 

 

O presente artigo é uma reflexão sobre a importância da coleta seletiva na 

organização social na cidade de Olho D'agua do Borges/RN, objetivando contribuir, 

particularmente, para o debate acerca da construção de sociedades sustentáveis e 

para a conservação do meio ambiente com a consequente melhoria da qualidade de 

vida. Analisando a cidade, seus problemas ambientais bem como as medidas que são 

julgadas corretas para que ocorra a sustentabilidade, seguida de uma pesquisa 

teórica, sob a ótica de alguns autores como Isabel Carvalho e Carlos Eduardo Silva, 

podemos perceber a real importância de educar para sustentabilidade, assim como a 

falta desse contexto nas nossas escolas e o desinteresse de nossa secretaria de 

educação e de meio ambiente de trabalharem como parceiras. Assim verifica-se que 

por intermédio da educação ambiental, um trabalho social, que pode e deve ser feito 

na comunidade escolar, a coleta seletiva pode e deve existir, não precisamos ter uma 

estrutura para que esse trabalho seja feito se nossas crianças e adolescentes não saem 

preparados das escolas. A conclusão aponta para a necessidade, viabilizando a 

mudança comportamental de forma continuada e sustentável, gerando a um só 

tempo, a melhoria da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente, através 

dessa educação que é apontada para as escolas como importante, porem é sempre 

deixada de lado. 

Ha anos vem crescendo consideravelmente os flagrantes de depredação 

ambiental e a preocupação em transformar e manter o mundo como um lugar 

sustentável. 

mailto:kayte_cdi@hotmail.com
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Podem-se mencionar diversos exemplos, amplamente explorados pelos 

diversos veículos de comunicação tanto internacionais quanto nacionais, depredações 

essas que reduzem a qualidade de vida do planeta e dos seres vivos, entre estas a 

contaminação e a escassez dos recursos hídricos, problema que está sendo partilhado 

entre os moradores de Olho D’agua do Borges, a falta de água, o aquecimento global, 

a distribuição da camada de ozônio, o degelo polar, a extinção de espécies na fauna e 

na flora, a desertificação, o volume de lixo e a falta de coleta sobretudo de maneira 

seletiva e sustentável.  

Percebe-se cada dia mais urgentemente, a necessidade do equilíbrio entre o 

homem e a natureza, o compromisso, ainda, o emponderamento na causa ambiental 

de todos os envolvidos, enfim, projetos de coleta seletiva de resíduos sólidos as 

politicas locais dizem existir, coleta de lixo, ocorre diariamente, seletivamente de 

maneira correta é o que percebemos ser apenas um modelo que não é cumprido pelo 

poder público local, muito menos pela sociedade que não é conscientizada.       

 

Objetivos 

 

Mostrar o quanto é importante que a educação ambiental junto com a 

sustentabilidade seja trabalhada de forma interdisciplinar em sala de aula, o 

problema de Olho D’agua do Borges é muito forte, e o nosso objetivo principal é 

apresentar esses problemas e tentar mostrar as medidas mitigadoras que estas 

trariam para a nossa cidade, pois estudiosos do mundo inteiro estão debatendo e 

divulgando a necessidade do envolvimento e da participação da sociedade como uma 

alternativa sustentável, porém, podemos perceber o esquecimento das escolas, e 

principalmente da secretaria do meio ambiente nessa luta por um planeta mais 

limpo. 

Segundo Silva (1978; p. 89), é necessário o desenvolvimento de práticas que 

fomentem o progresso sobre a ótica do desenvolvimento sustentável calçado em 

bases de ferramentas tecnológicas para a produtividade e o crescimento econômico 

em defesa da evolução humana, contudo evitando a degradação do meio ambiente. 
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Contudo, convém lembrar que no contexto atual é necessário que o saber 

educativo aconteça no sentido de acessar os valores ambientais da sociedade. Assim a 

educação funciona como “uma prática interpretativa, que desvela e produz sentindo e 

contribui para a constituição do horizonte compreensivo das relações sociedade-

natureza e para a invenção de um sujeito ecológico” (CARVALHO, 2001, p. 35). 

É importante salientar a necessidade do processo de educação ambiental se 

sustentável e integrado com políticas públicas de gestão ambiental, ai está o ponto 

chave da questão, Olho D’agua do Borges não trabalha atravez de sua secretaria de 

meio ambiente sequer salienta a importância da sustentabilidade; então como 

trabalhar a coleta seletiva apenas ao colocar lixeiros em praça pública sem trabalhar 

interdisciplinarmente a coleta seletiva ou a sustentabilidade? 

 

Metodologia 

 

Este trabalho científico foi baseado em pesquisas por fotos, observações e 

entrevistas com moradores da cidade, funcionários do caminhão do lixo, o secretário 

do meio ambiente que não quis me receber, enfim, a elaboração do trabalho foi 

sobretudo com profundas observações. 

Comecei o meu trabalho com a primeira etapa, abrangência do tema, fiz uma 

leitura bibliográfica de cunho geográfico, pesquisei artigos da internet que foram 

muito aproveitados, bem como observei sob todos os ângulos o meio ambiente do 

meu município, seja sítios, ruas, rios e percebi problemas ambientais que este 

carrega.  

 A segunda etapa, escolha dos subtemas, consegui pensar o meio ambiente de 

forma interdisciplinar de vários aspectos, nessa etapa deixei claro que o que seria 

trabalhados principalmente no meio ambiente da cidade de Olho D’agua do Borges, a 

sua falta de Educação ambiental, a falta de preservação com o meio, a 

sustentabilidade e a coleta seletiva. 

Na terceira etapa, problematização, resolvi junto com os entrevistados 

problematizar, discutir, trabalhar a importância da educação ambiental nas escolas 

ou nos espaços não escolares, e em seguida trabalhei os questionamentos trabalhados 
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através da problematização, enfim a metodologia aqui utilizada precisou bastante de 

observação, análise e testes. 

 

Resultados e discussões  

 

Iniciando a primeira etapa com uma discussão, procurou-se coletar as 

concepções sobre meio ambiente e também os conhecimentos prévios nos meus anos 

de faculdade bem como de docência. Nesta etapa ficou evidente uma visão 

antropocêntrica de meio ambiente. Assim percebi que com o inicio da pesquisa teria 

que procurar diferentes formas de perceber o meio ambiente para que pudesse 

mostrar e provar que a educação ambiental é de extrema importância para a 

interdisciplinaridade em sala de aula, com várias definições que consegui sobre o 

meio ambiente algumas ainda talvez equivocadas, pude com adolescentes, adultos 

analfabetos, colegas professores discutir sobre a importância da educação ambiental. 

Nesse processo de mudança de paradigma na sociedade, em relação aos 

resíduos de produção e consumo, bem como na aplicação do principio dos 3 Rs 

(Redução, Reutilização e Reciclagem) através da educação ambiental com projetos 

que poderiam de inicio serem levados as nossas escolas incluindo no cotidiano das 

pessoas as ideias da coleta seletiva, que o pensado, porém, não é colocada em prática. 

Para tanto, cabe discutir a importância da coleta seletiva por intermédio de 

metodologia que desperte para a sensibilização, a informação e a mobilização da 

comunidade por meio de ações educativas diversificadas, entre estas: palestras, ciclo 

de vídeos, oficinas, temáticas, teatros, cursos e outros. 

Esse processo de educação em nossas escolas deve ser continuada, deve 

preocupar-se com a formação de educadores ativos, propositores, reflexivos dos 

procedimentos e metodologias, por meio dos princípios de participação, 

emancipação, autonomia, pesquisa. Assim: 

 

Diferente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a 
pesquisa é um labor artesanal, que se não prescindo da 
criatividade, se realiza fundamentalmente por uma linguagem 
fundada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, 
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linguagem esta que tem seu ritmo próprio e particular. 
(MINAYO, 1994, p. 25) 

 

Como afirmou Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria tudo de 

transforma; é por isso que  mais de 50% do lixo é formado por materiais que podem 

que podem ser reutilizados ou reciclados. 

O que é feito com esse lixo em nossa cidade? O lixo é um problema ambiental, 

que deve, no entanto ser tratado de forma mais adequada. 

Muitos dos produtos que antigamente eram feitos para durarem para sempre, 

tiveram nos dias atuais, sua vida útil muito encurtada. Por isso, os resíduos 

produzidos por essa nova sociedade aumentaram mesmo em uma cidade pequena e 

se acumularam em certos espaços, que à partir de determinado tempo, passou a ficar 

saturado. 

O destino do nosso lixo é o lixão que se encontra próximo ao nosso açude local, 

o açude do Brejo. O lixo é depositado deliberadamente a céu aberto e não recebe 

nenhuma forma de tratamento. Com isso, há liberação de gás metano (gás oriundo da 

decomposição de matérias orgânicas, extremamente poluente e tóxica) e chorume 

(liquido de cor negra que se forma no lixo pelo acumulo de agua, no caso decorrente 

de chuvas e provocador do mau cheiro). Ambos, gás metano e o chorume, são 

extremamente poluentes e tóxicos; o primeiro polui o ar e o segundo representa forte 

ameaça aos lençóis freáticos e rios, que como já foi citado nosso lixão se encontra 

próximo ao nosso açude. Além de gerar poluentes, o lixão atrai uma série de animais 

vetores, como ratos, baratas e outros insetos, responsáveis pela transmissão de 

diversas doenças graves. 

 

Considerações finais 

 

Enfim, o lixo e o tratamento dado a ele tem que deixar de ser um problema 

oculto aos olhos da população e requer em nossa cidade providencias urgentes. É 

necessário que se tenha consciência da necessidade de técnicas eficientes na 

decomposição da matéria orgânica, bem como fazer com que de fato o principio dos 

3Rs sejam utilizados. 
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Desta forma sendo o homem o grande produtor de mudanças no meio 

ambiente e por outro lado, tendo-se o processo da educação como um veiculo 

propulsor para efetivar mudanças comportamentais nos seres humanos, torna-se 

oportuno e inteligente a utilização de metodologias voltadas para a educação 

ambiental, só assim na cidade citada entre muitas outras a coleta seletiva de lixo 

funcionaria, visando a transformação da sociedade. O foco principal da educação 

ambiental deve reportar-se, conduzindo para a conscientização das comunidades em 

busca do desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de vida da população 

e preservando o planeta. 

Portanto, é preciso entender que o grande problema do meio ambiente, mais 

especificamente, da coleta seletiva, na cidade citada é a falta da educação ambiental, 

mais sobretudo a coleta de lixo, pois mesmo a população tendo a consciência de 

separar seu lixo, quando se deixa nas mãos da politica publica ele vai parar no mesmo 

lugar, no mesmo lixão, para que não se precise trabalhar na busca dos 3Rs. Em outras 

palavras, é a falta do controle da politica publica e privada para que a produção do 

lixo possa ser reduzida e tenha endereço certo. 
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GT 02 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

Em defesa da educação para e no Trânsito no Ensino Básico 

(EB) como Forma de Melhor Organizar o Espaço Social e 

Geográfico11  
 
 

MAGALHÃES, Aline Kalyane Ferreira 
Graduanda voluntária  de projeto de extensão do Curso de Geografia/CAMEAM/UERN 

alinekalyane@hotmail.com  
 

BEZERRA, Maria Luiza Alves 
Graduanda voluntária  de projeto de extensão do Curso de Geografia/CAMEAM/UERN 

luiza.meuri@hotmail.com 

 

CARNEIRO, Rosalvo Nobre12 
Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humana – 

PPGCISH/UERN 

 
 

Introdução  

 

O momento atual das ações do poder público tem sido de enfoque a questões 

inerentes ao planejamento e ordenamento urbano, e eis que as leis têm conseguido 

espaço no parlamento para tais demandas, entretanto esquece uma facção que 

planejar é um ato que requer muito mais que o informe de como será feita a 

distribuição das casas em uma dada área, pois o que trago aqui é a necessidade de se 

visualizar o problema do caos que tem gerado o trânsito em meio à mobilidade social 

e o imperativo que se faz para desde já alertar os atores sociais para inserir a 

educação para e no trânsito no contexto escolar, angariando a está e seu alunado a 

uma perspectiva social e educativa no trânsito.   

 Neste sentido, é conseguinte para uma ampla visão dos atores sociais destacar 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), que se demonstram 

relevantes quando 1 milhão de nossas crianças de idade entre 0 e 14 anos morrem em 

decorrência de acidentes de trânsito, enquanto 50 milhões ficam com sequelas 

                                                           
11  Este trabalho é resultado do projeto de extensão “Educação e Cidadania no trânsito e para o 

trânsito em Pau dos Ferros, RN: discussões e ações pelo direito à vida e o direito à cidade”. 
12  Orientador do projeto de extensão “Educação e Cidadania no trânsito e para o trânsito em Pau dos 

Ferros, RN: discussões e ações pelo direito à vida e o direito à cidade”. 

https://www.facebook.com/pages/Bolsista-de-projeto-de-extens%C3%A3o/300849533388741?ref=br_rs
mailto:alinekalyane@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Bolsista-de-projeto-de-extens%C3%A3o/300849533388741?ref=br_rs
mailto:luiza.meuri@hotmail.com
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permanentes. Assim e de acordo com o Denatran (2009, p.10) o tema trânsito é 

imprescindível de ser trabalhado nas escolas, como forma de inclusão dos alunos na 

forma de incluí-los para uma mudança de atitude, segurança e modelagem do espaço 

geográfico.  

E ainda conforme pesquisa feita por Carneiro (2013, p. 72), ressaltar que o 

trânsito se transformou em um não privilégio aos pedestres, e que embasados nesses 

imperativos devamos levantar os paradigmas de que a escola deve buscar para si 

implantar o ensino da educação no trânsito como uma disciplina que componha 

todas as disciplinas constituintes da grade curricular, tornando-se uma matéria 

transversal e de renome para contribuição da formação de cidadãos reflexivos e 

organizadores do espaço geográfico. 

 Em função dessa institucionalização da relevância da educação do trânsito 

como interdisciplinaridade das disciplinas no âmbito escolar é que se faz esse projeto 

com intuito de discutir a protuberância que o ensino básico deve dar para a temática 

trânsito, afim de (re)organizar o espaço social, urbano e veicular, além de diminuir 

nos acidentes de trânsito. 

 

Objetivos  

 

O presente trabalho tem o propósito de relevar pontos que trabalham a favor 

da inserção da educação para e no trânsito como forma de preparar o aluno para a 

convivência com uma das muitas situações que este vivência em seu cotidiano. Para 

tanto, buscou-se elucidar que existe uma lei de trânsito e que para isto foram criados 

princípios visando a pratica do ensino educativo para o trânsito. Há também a defesa 

desse ensino não como mais disciplina da grade curricular, mas como um tema 

universal e debatido em todas as matérias.  

 

  Metodologia  

 É na escola que se inicia os processos científicos do conhecimento, onde o 

professor deve se preocupar com os conceitos que irá trabalhar e ensinar aos seus 

alunos, assim já dizia Antunes (2009), Não pretende “dar o peixe”, mas alegra-se em 
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procurar “ensinar a pescar”. Nisso aclaramos para a observação de que é prescindível 

que a escola trabalhe em todas as disciplinas o tema trânsito. Para isso, o trabalho foi 

desencadeado a partir do contato com o projeto “I Fórum de Trânsito”, que 

possibilitou a proximidade com as carências das pessoas em relação à educação no 

trânsito. Contundente a esta experiência percebeu-se a precisão de visualizar no meio 

da educação básica a defesa de informações que norteasse a inserção da temática 

trânsito no ensino das disciplinas. Dessa forma o trabalho foi realizado a partir de 

leituras sobre geografia e didática.  

 

Resultados e discussões 

 

A Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, comumente conhecida por Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), trouxe com seu decreto muitas inovações, dentre as 

quais uma das mais significativas foi um capítulo dedicado à educação, que fazia jus a 

implantação da educação para o trânsito em todos os níveis de ensino. Em correlação 

com o órgão DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), elaborou diretrizes 

para serem trabalhadas na educação básica com a finalidade de orientar a prática 

pedagógica dos docentes com relação ao tema trânsito.  

Essa perspectiva faz acreditar que a lei além de ter que ser cumprida, se 

aplicada na educação trará não somente informações a respeito do tema como 

possibilitará numa redução do número de atrocidades que ocorrem no trânsito. 

Desta forma, é necessário que a escola como “arcabouço” da produção de 

conhecimento e de cidadãos crítico-reflexivos, deva propor aos professores e alunos 

uma forma de entrarem em contato com a sua realidade vivida, principalmente 

quando o referenciado é em relação ao seus deslocamentos diários, cuja qual percebe-

se a dificuldade do ator em se mover de um espaço a outro, transparecendo o inicio 

de um confronto em que pedestre e veículo hão de disputar por uma vaga dentre um 

determinado espaço, como já ocorre na cidade de Pau Dos Ferros/RN. 

Conseguinte, o atual embate é fazer com que as diretrizes propostas pelo 

Denatran na consumação da temática a ser trabalhada em sala de aula se faça muito 

mais presente nesta (escola), do que nos documentos ou em meio os textos dos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Assim teremos a certeza de que a 

elaboração dos princípios a serem repassados e seguidos no ensino básico será 

realmente de um propósito atingido e satisfatório ao se visualizar a atuação legal dos 

alunos em meio ao trânsito. 

Corroborando-se com Carneiro (2011, p.15-16), olhar o espaço geográfico 

requer que se repense na sociedade que viveu e ainda vive de modo a constituir novas 

formas de organização social e espacial. E nesse a ciência geografia tem um trabalho a 

cumprir, no sentido de explorar o conhecimento que o individuo carrega consigo e 

quando devemos observar que a ciência geográfica não é uma disciplina parada e sim 

uma matéria com dinamicidade e transversalidade.  

É nisso que objetivamos o tema de trânsito como uma temática transversal, 

que abrange essa necessidade de levar e incluir o aluno dentro da esfera global e local 

que o abarcar e cuja ele, o aluno inserido dentro dessa transversalidade deve buscar 

conhecer e agir conforme o proposto no currículo.  

Quanto ao currículo, este deve carregar não a ideia de disposição de 

disciplinas, mas o de expressar princípios e metas que orientem não apenas o projeto 

político pedagógico da escola, mas como o fundamento ao qual se faz necessário 

investir em educação: pessoas.  

Nesse aspecto, ao qual relevamos a ideai de educar as pessoas para uma 

sociedade concreta e subjetiva, mas a qual devemos ser objetivos para com o 

próximo, pensamos que trânsito se faz a todo o momento, desde quando se é pedestre 

até condutor de grandes veículos e é educação uma via perpendicular a todo 

indivíduo. 

Dessa forma, ensinar para o trânsito tornar a ser uma atividade da educação 

na qual a preparação dos professores é uma essencialidade para lecionar as crianças e 

jovens como comportar e adaptar-se no trânsito.  

Atualmente é deplorável o que se visualiza no trânsito, uma cidade 

desordenada e conturbada por um barulho de buzinas e motores ferozes havendo 

também a falta de organização dos veículos nas praças e ruas públicas, chegando a 

casos de invadir as calçadas e dimensões que dizem respeito ao pedestre.  
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Devemos ainda mencionar a irresponsabilidade do próprio pedestre consigo, 

por exemplo, e em relação à sinalização, nessa situação ele (o pedestre), prefere 

arriscar uma “rapidinha”, usando sempre a mesma desculpa que o condutor: (Estou 

atrasado!), é nessa velocidade em chegar que ocorre pelo menos a morte de 3.000 

crianças todo ano.  

Devido a estes dados é notório tornar como obrigação a interdisciplinaridade e 

transversalidade do ensino do trânsito nas aulas, devido à contribuição que a escola 

vai dar aos seus alunos, ensinando não só ao respeito no e para o trânsito, mas como 

a construir, renovar e reorganizar o trânsito caótico e matador de criancinhas a 

gerencia os objetos de forma a dispô-los coerentemente nos espaços geográficos, ou 

seja, se cada individuo pensa fazer o trânsito socialmente, na maneira de dirigir ou 

atravessar uma rua, consequentemente ele vai esta distribuindo a frota veicular em 

locais devidamente apropriados, o que ira possibilitar uma mobilidade das pessoas e 

um ganho de espaço. 

De acordo com Rozestraten (2004, p.17), o CONATRAN - Conselho Nacional 

de Trânsito, tem se preocupado mais com os veículos e com os motoristas do que com 

a educação para o trânsito de todas as crianças e adolescentes pedestres, nas suas 

mais que 200 resoluções. 

 Verifica-se que se o próprio órgão de trânsito e até o governo não procura 

investir em maneiras seguras como: intensificação de campanhas para e no trânsito, 

para as pessoas andarem e locomoverem-se no mesmo, vai realmente se dissipar a 

ideia do tema trânsito ser dada como um componente adjunto e interdisciplinar (ver 

figura 01) em todas as disciplinas da grade curricular do sistema educacional das 

escolas do ensino básico (E.B). 

 

Figura 01: A ideia do interdisciplinar no currículo 
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Fonte: Google Imagens, 2011 

 

Portanto, todo o referenciado se necessita para que possamos entender a 

importância e a defesa da temática do trânsito no ensino básico, pois devemos 

compreender a realidade que se vivência para entendermos a esfera sócio-política que 

nos circunda.   

 

Conclusão 

 

Portanto podemos demonstrar que a Educação no Trânsito pode ser dada 

perfeitamente de maneira transversal dentro de várias disciplinas que podem 

contribuir na formação dos cidadãos, que poderá ser abordado de diversos graus de 

Ensino - Ensino Pré-escolar, Ensino Fundamental, Ensino Médio e o Ensino 

Universitário. -. É necessário dar foque que é extremamente necessário aplicá-la no 

Ensino Básico, já que a educação no trânsito não se resume a uma matéria acadêmica 

e sim ao nosso cotidiano, sendo de uma ampla utilidade para as nossas vidas, 

contribuindo na formação de comportamentos adequados de crianças e adolescentes, 

alterando, ao médio ou longo prazo o comportamento dos adultos.  A Educação no 

Trânsito pode ser ampliada de maneira que a os órgãos responsáveis passem a 

investirem mais em campanhas de conscientização sobre o respeito no trânsito.  
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GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

 

Grupos Camponeses e Livros Didáticos: uma análise da 

inclusão do espaço rural e seus sujeitos nas narrativas 

históricas escolares  
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Introdução  

 

O ambiente rural enquanto espaço problematizado pelos pesquisadores é bem 

recente nas produções acadêmicas13. São poucos os trabalhos que têm dedicado suas 

análises a compreensão sobre os fenômenos presentes no campo. Ainda mais 

escassas são as produções que buscam analisar o ensino de história no campo, ou a 

forma como este espaço e seus sujeitos têm se inserido nos livros didáticos. Este 

último é o tema que pretendemos analisar em nossa proposta de trabalho. 

Neste âmbito, temos vivenciado um movimento que reivindica uma maior 

sensibilidade à inclusão da diversidade cultural, étnica e social nos componentes 

curriculares. Tal processo tem suas raízes na década de 80 do século XX, período 

destacado por mudanças em diferentes aspectos da sociedade, inclusive no ensino 

proposto. 

Os anos 80, no Brasil, podem ser caracterizados ainda pela intensidade dos 

primeiros debates acerca da multiplicidade de sujeitos coletivos considerados 

oprimidos por governos autoritários. Neste período temos uma combinação entre 

processo de redemocratização e forte crise econômica, com inflação contínua, elevado 

déficit público e alto índice de desemprego, afetando a população de baixa renda. 

Nesta mesma conjuntura, ocorre ainda um processo de intensificação da 

valorização da perspectiva multicultural da educação, que a partir da década de 80, 

com o fim da ditadura militar, ganha destaque como uma das principais 
                                                           
13   SOUZA, Maria Antônia. A Pesquisa em Educação e Movimentos Sociais do Campo. 

2005. UTP, 17pg. 

mailto:gildevanholanda@gmail.com
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reivindicações de diversos movimentos sociais, o que inclui os grupos camponeses. 

Nesse contexto, nasce o conceito de educação do campo, que se difere da educação 

urbana transplantada dos centros urbanos para o meio rural14. Portanto, a conjuntura 

da década de 80 representou uma fase de mudanças nas propostas didático-

pedagógicas, criando-se novas expectativas ao ensino das diversas disciplinas. 

Assim, pode ser observado que a inclusão das temáticas camponesas nos 

componentes curriculares é uma construção historicamente datada, iniciada com as 

primeiras atuações dos grupos identitários do campo nos anos 80, que se 

organizaram na luta pela implantação de serviços públicos que respondessem às suas 

necessidades específicas. Diante disso, atualmente tem-se vivenciado o 

reconhecimento formal por parte dos poderes públicos da necessidade de inclusão do 

campo, como espaço a ser problematizado, na educação escolar15. 

  

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Buscamos analisar as representações do espaço rural e dos grupos camponeses 

nos livros didáticos de história. 

 

Objetivos específicos 

 Comparar a abordagem do espaço rural em livros organizados em diferentes 

perspectivas: história temática, história intercalada e história integrada. 

 Analisar o incentivo à reflexão sobre o campo nos exercícios propostos nos 

livro didático de história. 

 Analisar as representações iconográficas dos grupos camponeses nos livros 

didáticos de história. 

                                                           
14 Lembramos que para o trabalho com o conceito, assim como foi definido pelos movimentos sociais 

do campo, é necessário sempre o uso da preposição “do”. Pois a “educação do campo” pressupõe 
uma instrução diferenciada, a serviço do campo. Diferentemente da “educação no campo”, que 
define apenas a implantação da instrução formal no espaço rural. Ver: BATISTA. Maria do Socorro 
Xavier. Educação Popular do Campo e Realidade Camponesa. s.l. UFPB/PPGE, s.d. GT: 
Educação Popular. Agência Financiadora: CNPq. 

15 Atualmente ocorre o reconhecimento legal de uma educação do campo contemplada pela resolução 
CNE/CEB de 3 de abril de 2002. Que institui Diretrizes Operacionais para uma Educação Básica 
nas Escolas do Campo. 
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Metodologia 

 

Este projeto envolve a análise sobre o livro didático enquanto objeto cultural, 

envolto em uma gama de influências, discursos, saberes de mundo, ideologias de uma 

determinada época (CUNHA, 2010). Os livros escolhidos para a análise foram 

aprovados pelo MEC em 2008 e 2010, consequentemente, estão em circulação desde 

então. Portanto, foram categorizados como materiais que satisfazem as atuais 

expectativas do trabalho pedagógico. Assim, a análise se centra nas obras didáticas 

que circularam entre os anos 2008-2011. 

Como fontes, escolhemos trabalhar com oito livros destinados aos anos finais 

do ensino fundamental, divididos de acordo com a sua proposta de organização dos 

conteúdos. No trabalho com esses materiais, nos centraremos na realização de uma 

leitura analítica em suas narrativas, abordagens pedagógicas, trabalho com 

documentos, iconografia, buscando extrair os discursos e representações sobre as 

populações do campo. 

Os livros escolhidos para análise organizam seus conteúdos em diferentes 

perspectivas. Na História por Eixos Temáticos, por exemplo, propõe-se um trabalho 

do conteúdo historiográfico organizado em temas. O professor pode trabalhar com 

determinado tema, do interesse dos alunos, analisando-o em diferentes recortes 

temporais. Na História Integrada, as obras estabelecem uma organização dos 

conteúdos onde se presenciam, concomitantemente, a História do Brasil, da América 

e a História Geral. Entretanto, deve haver uma integração entre os diferentes espaços 

tratados.  

Já no trabalho com a História Intercalada, as obras ordenam a história do 

Brasil e da América juntamente com a História Geral, geralmente em ordem 

cronológica crescente. Mas os conteúdos são trabalhados separadamente, no estudo 

das sociedades e espaços em que se presenciam, seguindo uma sequencia temporal.  

Entre os materiais escolhidos para análise, presentes no acervo do Guia dos 

Livros Didáticos PNLD 2014, destacamos, entre os que se caracterizam por abordar 

uma História Integrada, a coleção Encontros com a História, cujos autores são Carla 
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Maria J. Anastasia e Vanise Maria Ribeiro, editora Positivo; e a coleção Estudar 

História: das origens do homem à era digital, da Patrícia Ramos Braick, editora 

Moderna. Em um perfil de História Temática temos as coleções Link História, cujos 

autores são Denise Mattos Marino e Leo Stampacchio, editora IBEP;  História 

nos Dias de Hoje, cujos autores são Flávio de Campos, Regina Claro e Miriam 

Dolhnikoff, editora Leya. Em uma proposta de História Intercalada temos História e 

Vida Integrada, cujos autores são Nelson Piletti, Claudino Piletti e Thiago Tremonte 

de Lemos, editora Ática; Jornadas. HIST-História, cujos autores são Silvia Panazzo e 

Maria Luísa Albiero Vaz, editora Saraiva Livreiros Editores. 

  

Resultados e discussões 

 

Em artigo intitulado Educação Popular do Campo e Realidade Camponesa, de 

autoria de Maria do Socorro Xavier Batista, temos a educação do campo conceituada 

como uma atividade pedagógica desenvolvida em conformidade com as 

características dos grupos de identificação camponesa. A educação do campo busca, 

assim, responder às reivindicações dos grupos camponeses no que consiste na 

implantação de currículos que compreendam conteúdos incentivadores da 

problematização do seu espaço. 

Sobre o tema Vendramini (2007) articula que 

 

A defesa de uma educação do campo tem como sustentação o 
reconhecimento de uma realidade de trabalhadores e trabalhadoras 
que têm resistido para continuar produzindo sua vida no espaço rural. 
E, especialmente, o reconhecimento de que esta realidade precisa ser 
alterada, tendo em vista a crescente pobreza, o desemprego, as 
grandes desigualdades sociais e as dificuldades de acesso às políticas 
públicas (saúde, educação, transporte, infraestrutura etc.) (2007, 
p.129). 

 

Portanto, a educação do campo leva em conta toda uma conjuntura 

camponesa, suas relações de trabalho, economia, cultura, visões de mundo; 

elementos que a caracterizam e a diferem do simples transplante do serviço 

educacional urbano para as zonas rurais. 
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 A demarcação de um espaço rural nos leva a inclusão de outra categoria 

presente em nossa proposta de trabalho: a compreensão de espaço. Albuquerque 

Júnior (2009), ao analisar o processo de institucionalização do Nordeste, iniciado na 

década de 1920, destaca este como fruto de um discurso regional. O autor leva em 

conta a construção de um conjunto de textos e imagens que incluem o fenômeno das 

secas e permitem a produção de discursos e visibilidades referentes à região. Assim, 

“estes discursos, bem como todas as práticas que este fenômeno suscita, 

paulatinamente instituem-no como um recorte espacial específico, no país” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 81). 

Por conseguinte, o espaço se constitui não apenas por uma delimitação 

geográfica, mas pela presença de discursos e imagens que permitem representar, 

identificar determinada localidade. Portanto, o espaço rural também pode ser 

inserido nesta compreensão.  

O paradigma de educação requerido pelos grupos camponeses tem por base 

ainda o incentivo a formação do sentimento de identificação e valorização da vida 

camponesa. Portanto, partimos também de uma análise acerca do conceito de 

representação, conforme é proposta por Chartier (1990). 

No âmbito das representações, Roger Chartier destaca a existência de lutas, 

onde se busca impor ao outro e ao mesmo grupo concepções, visões de mundo. 

Conflitos tão presentes e importantes quanto as lutas econômicas (Chartier apud 

Carvalho, 2005). Grupos camponeses, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), por exemplo, têm em suas bases educacionais a valorização e 

formação de uma personalidade militante e, portanto, a construção do sentimento de 

identidade que une o grupo a favor de suas atuações reivindicatórias. Dito isto, a 

representação é um fenômeno inerente a este processo, pois esta não se trata de um 

discurso neutro. As representações produzem estratégias e são tendenciosas à 

imposição de uma autoridade, uma deferência, e mesmo a legitimação de escolhas 

(Carvalho, 2005, p.149). 
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Sobre uma perspectiva multicultural da educação, Candau (2001) e Anhorn 

(2001) 16 definem o conceito como uma prática pedagógica que favorece ao 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para a atuação dos 

discentes no contexto da sua própria cultura étnica. Habituando-os também a 

interagir com outras culturas. A educação multicultural, portanto, evidencia-se na 

formulação de planos de ensino sensíveis a heterogeneidade cultural. 

Ainda no contexto da educação do campo, portanto tendo por base o 

movimento de inclusão das temáticas camponesas nos currículos escolares, o livro 

didático representa uma rica fonte de pesquisa. Ou seja, com a evidência de uma 

maior sensibilidade à problematização do espaço rural, nos cabe analisar como tal 

proposta de trabalho tem se presenciado nestes materiais didáticos. É importante 

lembrar que para a utilização do livro didático como objeto de pesquisa, é necessário 

compreendê-lo em sua complexidade. 

A pesquisa sobre livros didáticos no Brasil deve levar em conta ainda a 

presença de intervenções estatais, através do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Trata-se do maior programa público do mundo de compra de livros 

didáticos. O PNLD é responsável por um processo de avaliação das obras a serem 

adquiridas pelo programa, o que caracteriza o Estado brasileiro como o principal 

consumidor destas obras (CUNHA 2010). Também tem sido responsável pela 

acentuação da concorrência na indústria cultural, mercado onde as grandes editoras 

têm se consolidado. 

Em Cunha (2010) temos o livro didático conceituado como um complexo 

artefato cultural. Citando Gatti Júnior (2004), o autor realiza uma reflexão sobre o 

processo de fabricação deste material entre os anos 1970-1990. O período é destacado 

pelo processo de sofisticação de sua produção. Tal característica justifica uma 

oposição de atual idealização dos livros didáticos como produtos de um procedimento 

artesanal de produção. Segundo o autor, esta é uma compreensão bastante presente 

no senso comum pedagógico e até mesmo em alguns trabalhos acadêmicos. 

                                                           
16Para melhor compreender os elementos que caracterizam a educação multicultural ver: CANDAU, 

Vera Maria & ANHORN, Carmen Tereza Gabriel. A questão didática e a perspectiva 
multicultural: uma articulação necessária. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2001 
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Portanto, tem sido observado que é corrente a associação do indivíduo 

identificado como autor do material didático como o responsável por todos os 

processos produtivos do livro, desconsiderando a presença de variados sujeitos, 

organizados em equipes, que participam de sua elaboração. Em capítulo intitulado 

Livros Didáticos de História: pesquisa, ensino e novas utilizações deste objeto 

cultural, Margarida Maria Dias de Oliveira destaca a importância destes novos 

enfoques, que possibilitam melhor compreender a relação autores-editores-indústria 

cultural17. 

Por conseguinte, o livro didático torna-se ainda um objeto complexo por sua 

variada possibilidade de definições, conforme Cunha (2009): uma mercadoria, pois é 

fruto de uma produção industrial; um objeto repositório de visões de mundo de 

determinada época; um material de auxílio pedagógico para o professor; um artefato 

cultural. O livro ainda representa parte de nossa história cultural, um objeto a ser 

utilizado no processo de ensino e aprendizagem, e que nessa analogia presenciam-se 

vários sujeitos (autor, editor, professores, alunos) (OLIVEIRA, 2009, p.80). 

Chartier, ao propor a investigação de uma história da leitura, também adverte 

para a necessidade de compreensão dos elementos presentes no processo de criação 

do livro (CUNHA, 2010, p. 7). Estes são apresentados em duas categorias: 

“decorrentes das estratégias de escrita, das intenções do autor”, e os “produzidos 

pela decisão editorial do trabalho da oficina... que podem não estar de modo 

nenhum em conformidade com os pretendidos pelo autor” (Chartier apud Cunha). A 

análise do livro didático envolve, portanto, uma variedade de pontos de vista e de 

sujeitos que estão presentes em seu processo de composição e uso. 

O estudo dos livros didáticos inclui ainda a análise das práticas de leitura, 

tema em que Chartier (1990) possui grande contribuição. O historiador utiliza-se de 

um conjunto documental datado de 1790, um questionário acerca dos hábitos de 

leitura das gentes do campo na França. O documento, que não é respondido pelos 

próprios camponeses, mas por homens distantes das leituras rurais, registra um 

“conjunto de estereótipos antigos e de imagens a moda, de coisas vistas e textos lidos” 
                                                           
17  OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Livros Didáticos de História: pesquisa, ensino e 

novas utilizações deste objeto cultural. In: Margarida Maria Dias de Oliveira; Almir Félix 
Batista de Oliveira. (Org.). Livros didáticos de história: escolhas e utilizações. 1 ed. Natal/RN: 
EDUFRN, 2009, v. 1, p. 79-86. 
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(CHARTIER, 1990, p.144). Assim, o historiador identifica, na França revolucionária, 

a representação dos leitores camponeses pelos letrados da época, explicitando uma 

distância entre os citadinos, que já na época se colocam em posição de observadores, 

e o campo como “objeto selvagem de sua observação” (CHARTIER, 1990, p.143). 

 

Considerações finais  

 

Esta pesquisa também possibilita uma análise comparativa entre obras 

didáticas com diferentes propostas de trabalho: história integrada, história 

intercalada e história temática, identificando as diferentes formas de 

abordagem/representação dos grupos camponeses e seu espaço social nas diferentes 

categorias de obras didáticas, aprovadas pelo PNLD 2014. 

O livro didático como fonte de pesquisa nos permite ainda construir outra 

forma de abordagem, que é a análise das representações iconográficas contidas nas 

obras. Qual o discurso contido nas imagens impressas nos livros didáticos? De que 

forma o campo aparece representado nas ilustrações? Isso levando em conta que a 

leitura/análise de imagens é uma habilidade necessária ao processo de 

desenvolvimento cognitivo do discente. 

Os exercícios contidos nos materiais também contribuem para a divulgação de 

visões de mundo. Portanto, também partimos da análise das atividades propostas ao 

final de cada conteúdo programático. De que maneira o discente é levado a pensar o 

campo e os grupos camponeses pelas atividades propostas pelos livros didáticos de 

história?  

Portanto, o espaço rural, o homem do campo, e a forma como aparecem 

representados nos livros didáticos, permitem ao pesquisador uma ampla rede de 

possibilidades de problematização, visto sua recente inclusão nas discussões 

acadêmicas, no âmbito do ensino de história. Assim, com esta pesquisa, buscamos 

contribuir para a inclusão do campo enquanto espaço problematizado nas produções 

científicas, assim como compreender a forma como a conjuntura camponesa tem sido 

incluída nos livros didáticos de história. 
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Introdução 
 
 

Sabemos que o professor na prática educacional busca na diversidade de 

recursos disponível suporte no livro didático. Este é de fundamental relevância no 

processo ensino aprendizagem dos educandos, que deve ser utilizado como um dos 

recursos a serem explorados no convívio da prática docente e não o único.  

Este texto surgiu a partir do seminário apresentado na sala de aula sobre o 

livro didático no ensino de Geografia na disciplina “Geografia e Ensino II” e irá tratar 

do uso do livro didático no ensino de geografia na Educação Infantil, especificamente 

mostrando como os professores dessa área abordam o conceito de lugar ao ser 

trabalhado com crianças. Para construção deste encontramos subsídios teórcos em: 

Vesentini (1989), Straforini (2008), Tuan (1993), além do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (1988).  

Utilizamos como instrumento de pesquisa a análise de livros didáticos infantis, 

compreendendo os conteúdos que são elencados neles e particularmente o lugar, 

mailto:geraldabem@hotmail.com
mailto:adriana.cr.20@hotmail.com
mailto:majorrao2@hotmail.com
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conceito que esta sendo estudado e mediado para as crianças partindo da sua 

realidade, intercalando com o conteúdo "a casa", a criança passa a conhecer o 

conceito de lugar atravédas do conteúdo. Dessa forma, o conceito de lugar na 

educação infantil é compreendido a partir da vivência das crianças, da sua identidade 

com o lugar, o sentimento de pertence, partindo desses pressupostos as mesmas 

possam conhecer os conceitos geográficos desde pequenos. 

Neste sentido, o uso do livro didático na educação infantil, deve ser trabalhado 

considerando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, social e cultural levando 

em consideração a construção da identidade e autonomia no que diz respeito ao 

conhecimento e desenvolvimento das crianças pequenas. 

O professor deve trabalhar os conteúdos de forma lúdica, fazendo com que as 

crianças compreendam a essência da temática trabalhada na sala de aula, 

relacionando com o conhecimento que já possui que ela possa compreender que o 

“lugar”, faz parte do seu cotidiano, seja na sua casa, escola, praça, entre outros, elas 

precisam perceber que o lugar é importante na sua vida.  

 Portanto, é essencial que o professor na educação infantil, trabalhe os 

conteúdos geográficos voltados para a ampliação das experiências das crianças e para 

a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural.  

No que diz respeito ao uso do livro didático na educação infantil, deve ser 

trabalhado considerando o desenvolvimento cognitivo das crianças, através do 

conhecimento prévio dos mesmos, procurando trabalhar os de forma lúdica, para que 

a criança possa compreender que o lugar, faz parte do seu cotidiano seja na sua casa, 

escola, praça, entre outros, elas precisam perceber que o lugar é importante na sua 

vida. Sendo assim, o professor estara mediando os conteúdos de forma que estes 

tenham significado para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.   

 
Objetivos 

 

Analisar o livro didatico na Educação Infantil buscando investigar sobre o 

lugar nessa primeira etapa da educação básica destacando os aspectos que 

contribuem no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas. 
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Metodologia  

 

A identidade do ser humano está ligado ao lugar no qual ele encontra-se 

inserido, sua cultura seu valor, estão imbricados com o lugar no qual ele vive suas 

experiências de vida, de construir a realidade através dos orgãos dos sentidos, ou 

seja, a experiência é resultado de uma percepção de uma determinada área. Para 

Tuan (1983, p. 20) "um objeto ou lugar atinge realidade concreta quando nossa 

experiência com ele é total, isto é, através de todos os sentidos, como também com a 

mente ativa e reflexiva". Ao residirmos por muito tempo num determinado lugar 

podemos conhecê-lo intimamente. “O espaço tranforma-se em lugar, a medida que 

adquire definição e significado” reafirma Tuan, (1983, p.151), assim o lugar tem como 

finalidade identificar o reconhecimento de objetos. 

 Serão analizadas obras de Vesentini (1989), Straforini (2008), Tuan (1993), 

além do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (1988), 

entre outros. Como técnica de pesquisa, utilizamos análises em livros, artigos e 

pesquisas bibliograficas em que atraves dos teóricos estudados, buscamos analisar a 

importância do “lugar” no livro didático no ensino da Educação Infantil. 

Ao abordarmor, o ensino de geografia para criança, devemos levar em 

consideração que este está relacionado com o objeto do qual a criança tem o 

conhecimento, ou seja, partindo de algo concreto, o lugar em que a criança vive é o 

ponto de partida para que o professor possa explicar os conceitos geográficos. Assim, 

“o aluno deve ser inserido dentro daquilo que se está estudando, proporcionando a 

compreenção de que ele é um participante ativo na produção do espaço geográfico”. 

(STRAFORINI, 2008, p. 81).  

O lugar é o ponto de partida para que a criança possa compreender essa 

dimensão que são trabalhados de forma fragmentada e independente, iniciando os 

estudos desse conceito com a casa, a rua, a escola, o bairro, presente nos livros 

didáticos para crianças. O professor precisa trabalhar o conceito de lugar de forma 

articulada para que o espaço geográfico não seja estudado em partes estanques e 

dissociadas. Straforini (2008, p. 93) enfatiza que, "o mundo de hoje é globalizado e 

todas as dimensões espaciais, sejam elas o bairro ou o país, o local ou o global se 
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encontram numa única relação de proximidade".             

Nesse sentido, a categoria de lugar, possibilita ao professor de geografia, 

trabalhar a realidade dos alunos, desprendendo dos conteúdos administrativos como 

bairro, município entre outros, mesmo sendo esses conteúdos importantes para o 

conhecimento dos alunos, partindo em busca da relação entre lugar e o global. 

No que diz respeito ao Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) "a percepção dos elementos que compõem a paisagem do lugar onde 

vive é uma aprendizagem fundamental para que a criança possa desenvolver uma 

compreensão cada vez mais ampla da realidade social e natural e das formas de nela 

intervir". 

O lugar no ensino infantil está voltado para as modificações da paisagem, onde 

o homem transforma a natureza e constroi o lugar onde vive, em função das 

necessidades diversas para o seu convívio, como: trabalhar, morar, plantar, entre 

outras atividades relacionadas a vida humana. “O fato da organização dos lugares ser 

fruto da ação humana com interação com a natureza abre a possibilidade de ensinar 

as crianças que muitas são as formas de relação com o meio” – RCNEI, (1998, p. 184). 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) aborda o 

conceito de lugar atrelado ao conceito de paisagem, fazendo com que a criança 

construa seu conhecimento acerca dos elementos vinculados aos aspectos sociais e 

naturais tendo significados para elas através da mediação pedagógica do professor. 

As crianças observam as paisagens e percebem a intervenção humana, através das 

contruções do lugar onde vivem, sendo trabalhada essa temática de forma lúdica 

através de exposições de fotos, documentários, músicas e desenhos feitos pelas 

crianças, entre outros que auxiliam no conhecimento das crianças a respeito do lugar 

no ensino infantil. 

Portanto no ensino infantil, a criança aprende que os componentes da 

paisagem são tanto decorrente da ação da natureza como da ação do homem na 

sociedade. A percepçao dos elementos que compõem a paisagem do lugar onde vive é 

uma aprendizagem essencial para que a criança possa desenvolver uma compreenção 

ampla da realidade social e natural e das formas dela intervir. As crianças ao 

observarem as paisagens, poderão constatar a intervenção do homem observando as 
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construções do lugar onde vivem e como foram sendo modificados pela ação humana. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional – RCNEI (1998, p. 185), “a paisagem é 

dinâmica e observar as mudanças e as permanências que ocorrem no lugar onde as 

crianças vivem é uma estratégia interessante para que elas percebam esse 

dinamismo”.       

 

Resultados e discussões 

 
Diante das analises verificou-se como tem sido elencado o lugar nos livros 

didaticos infantil e sua relevância no desenvolvimento e aprendizagem das crianças 

em que o lugar faz parte do seu cotidiano. Assim na concepçao de Tuan (1983), "o 

lugar é relacionado com a casa", cabendo aos professores trabalhar este conteúdo de 

forma lúdica através de desenhos, recorte e colagem, em que a criança tem a sua casa 

como objeto concreto, onde a mesma pode tocar e modificar seu espaço, nesse 

mesmo livro o autor aborda o conceito de lugar, fazendo uma ponte com o conteúdo 

"a escola", proporcionando as crianças a identificar os diferentes lugares axistente no 

contexto da escola, fazendo com que elas descrevam de forma lúdica, descrevendo as 

dependências da escola. 

Os livros didáticos selecionados para essa análise se intitulam: Marcha Criança 

Integrado, dos autores: Tereza e Coelho (2010) e coleção Cambalhota Natureza e 

Sociedade de Azevedo e Borella (2007), no interior dos capítulos dos livros observa-

se imagens de paisagens, servindo para ilustrar cada temática que será trabalhada. 

Observando a abordagem dos conteúdos e as atividades propostas nos livros 

didáticos, nota-se que a intenção do autor do livro Marcha Criança Integrado (2010) 

identifica o conceito de lugar no primeiro momento, colocando a casa, como sendo o 

lugar onde a criança se sente segura, no seu lar. A partir desse conteúdo, os 

professores trabalham partindo da realidade das crianças identificando a sua casa 

como objeto de segurança no qual a criança está inserida, como também tudo que 

está a sua volta como: a rua, a praça, o bairro e a própria cidade.  

No livro didático Cambalhota (2007), percebemos que o conceito de lugar é 

abordado de acordo com as suas características e especificidade própria, apontando a 

diferenciação entre uma paisagem e outra para definir o lugar. Ficando explicito que 
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nesse livro o conceito de lugar é trabalhado de forma intercalada com o conceito de 

paisagem que vem definir a construção do saber geográfico, fazendo com que as 

crianças percebam quais elementos compõem a paisagem do lugar para compreender 

a realidade social e natural que a cerca. Segundo o referencial curricular nacional 

para a educação infantil (1998), "a paisagem é dinâmica e observar as mudanças e as 

permanencias que ocorrem no lugar onde as crianças vivem é uma extratégia 

interessante para que elas percebam esse dinamismo".  

Haja vista, que é de fundamental importância que desde cedo as crianças 

desenvolvam a percepção de que as paisagens são transformadas pela ação humana e 

por agentes naturais (sol, chuva, vento, etc.).  

Este livro trabalha numa perspectiva crítica da geografia, no qual o aluno é 

capaz de interpretar a diferença entre os lugares, sendo importante que as crianças 

desde cedo sejam estimuladas a observar e perceber os espaços que compõem a 

paisagem do lugar onde vivem e a maneira como os grupos deixam suas marcas nesse 

espaço. Assim, na educação infantil, o lugar é trabalhado de forma que a criança 

possa fazer uma ligação entre seu espaço vivido para uma definição própria do seu 

próprio conceito de lugar. 

 

Considerações finais 

 

Sabe-se que o professor na prática educacional busca diversidades de recursos 

disponíveis, tendo o livro didático como suporte. O professor precisa refletir sua 

prática e buscar uma metodologia de ensino que seja atrativa durante as aulas, 

utilizando o livro didático como um recurso que vai contribuir no processo de 

aprendizagem das crianças. É preciso que o professor esteja preparado para perceber 

os conhecimentos prévios de cada criança, o contexto histórico e social de seu 

desenvolvimento, bem como todos os aspectos, partindo do pressuposto de que 

existem grande diversidade e heterogeneidade nos modos de vida das crianças.  

Sendo inegável a importânciado do livro didático como suporte nas aulas de 

geografia, pois a qualidade do processo de ensino depende muito mais do 

desempenho do professor do que da qualidade do livro didático. Segundo Vesentini, 
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(1989, p. 167) "o professor pode e deve encarar o manual não como o definidor, mas 

fundamentalmente como um instrumento a serviço de seus objetivos e propostas de 

trabalho". Nesse sentido, o livro didático será usado como um recurso e não como um 

fim, sendo utilizado pelos professores com um olhar de criticidade, servindo como 

apoio no processo ensino-aprendizagem, integrando criticamente o educando a 

realidade. 

Trabalhar o conteúdo lugar no contexto da educação infantil é mediar as 

criaças a perceberem as diversas interpretações de imagens, fazendo com que eles 

entendam desde pequenos as informações que as imagens retratam identificando os 

diferentes tipos de lugares. 

Portanto, a temática em estudo, contribui de forma eficaz para nós futuros 

professores de geografia, que pretendemos trabalhar essa disciplina com um olhar 

voltado para as transformações ocorridas no espaço geográfico, contribuindo de 

forma essencial na formação de educandos politizados para ingressar no mundo 

informacional, conscientizando-os desde criança, da educação infantil até a fase 

adulta, que eles saibam ler e pensar o mundo que está a sua volta. 
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GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

O Ensino de Geografia e a Didática em sala de aula 
 

NASCIMENTO, Jocivânia Fernandes do  
Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN 

jocivania-fernandes@bol.com.br 

 
NASCIMENTO, Josival Fernandes do  

Graduando do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN 

 josival_fernandes@hotmail.com   

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do papel da didática 

no ensino de geografia. Para realizarmos tal análise fizemos nos aportamos 

teoricamente, em alguns autores que tratam da temática aqui estudada, destacamos 

Carlos (2008) e Moreira (2005). Partindo desse pressuposto, torna-se necessária a 

compreensão do conceito de didática, de geografia e da maneira como se dá a 

mediação de seus respectivos conhecimentos no âmbito escolar, no qual se busca 

despertar a criticidade dos sujeitos face à realidade. Nessa perspectiva, o referido 

trabalho no seu escopo aborda inicialmente o conceito de didática, esta durante 

séculos foi entendida como uma técnica e método de ensino, onde os manuais de 

didática traziam detalhes sobre como os professores deveriam se portar em sala de 

aula. No entanto, com as transformações socioeconômicas e culturais, muitas 

alterações ocorreram no modo como o homem percebe e age em seu meio, tais 

mudanças refletem no contexto escolar, infringindo novas maneiras de se conceber o 

processo de ensino.  Então, com o estudo dos paradigmas educacionais nos cursos de 

pedagogia e de formação de professores, se amplia o conhecimento em relação à 

didática. No segundo momento trataremos sobre o conceito da Ciência Geográfica, 

segundo muitos historiógrafos, a Geografia é um saber tão antigo quanto à própria 

história dos homens. Dentre os primeiros estudiosos da geografia como ciência e 

filosofia, destacamos Tales de Mileto, Estrabão e Ptolomeu. Diversos viajantes e 

mailto:jocivania-fernandes@bol.com.br
mailto:josival_fernandes@hotmail.com
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conquistadores como Marco Pólo contribuíram para que se espalhasse o interesse 

pelo estudo e compreensão da Geografia. Contudo, foi somente no XIX, que a 

Geografia se institucionaliza enquanto ciência e logo depois como disciplina passando 

a ser ensinada nas universidades. Dando seguimento as discussões, abordaremos a 

disciplina geografia e seu compromisso social na construção da cidadania, tendo em 

vista, que o ensino dessa disciplina configurar-se como elemento indispensável na 

formação do cidadão. Por fim, em nossas análises procuramos evidenciar uma 

compreensão da didática e da geografia no âmbito da sala de aula, enquanto 

instrumentos primordiais na construção da cidadania e na formação do cidadão 

crítico e autor de sua realidade. 

 

Objetivo 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do papel da didática 

no ensino de geografia.  

Para tal abordaremos os diversos aspectos que consideramos de suma 

importância para o estudo supracitado, dos quais destacamos: conceituar a didática; 

conceituar a geografia; ensino de geografia; construção da cidadania.  

 

Metodologia  

 

Para a obtenção dos dados foi realizado um levantamento bibliográfico, para 

os devidos aclaramentos da importância que se tem de utilizar a Didática no ensino 

de Geografia, para isso se aporta em Libâneo (1990) que nos diz que a Didática 

converte objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, Gómez 

(1998) nos fala que a educação assume a função de socialização, pois segundo Santos 

(1997) a sociedade civil e suas formas de apropriação do mundo produzido por ela, 

para além das formas de representação política, quando vivesse a condição de seu 

espaço enquanto espaço social, reconhecendo sua produção e se reconhecendo nela. 

 

Resultados e discussões 

http://www.infoescola.com/biografias/marco-polo/
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Conceituando a didática 

 

Em seu texto, Didática e Ensino: relações e pressupostos, Olga Teixeira Damis, 

nos evidencia que a terminologia didática foi instituída por Comênio (Jan Amos 

Komensky) em sua obra Didática Magna (1657), e originalmente significa arte de 

ensinar. Durante séculos, a didática foi entendida como técnica e método de ensino, 

sendo a parte da pedagogia que respondia somente por “como” ensinar. Os manuais 

de didática traziam detalhes sobre como os professores deveriam se portar em sala de 

aula. Tradicionalmente, os elementos da ação didática são: professor, aluno, 

conteúdo, contexto e estratégias metodológicas, onde Comênio vem nos aclarar que: 

 

A proa e popa da nossa Didática será investigar e descobrir o método 
segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes 
aprendam mais: nas escolas haja menos barulho, menos enfado, 
menos trabalho inútil, e, ao contrário, haja mais recolhimento, mais 
atractivo e mais sólido progresso; na Cristandade, haja menos trevas, 
menos confusão, menos dissídios, e mais luz, mais ordem, mais paz, 
mais tranquilidade. (1976, p. 44) 

 

Com as transformações sempre presentes na história da sociedade, muitas 

alterações ocorreram no modo como o homem percebe e age em seu meio, e a partir 

desses pressupostos há uma tendência, que chega a ser natural, de adequação do 

ensino aos diferentes intervalos de tempo da história. É a partir deste paradoxo e com 

o estudo dos paradigmas educacionais nos cursos de pedagogia e de formação de 

professores, que se amplia o conhecimento em relação à didática. Em cada tendência 

pedagógica diferem a visão de homem, de mundo e isso acaba por modificar a 

finalidade da educação, mudam o papel do professor, do aluno, a metodologia, a 

avaliação, e, consequentemente, muda-se a forma de ensinar. 

Hoje podemos dizer que a Didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é 

ocupar-se das estratégias e ensino, das questões práticas relativas à metodologia e das 

táticas e aprendizagem. Ela configura-se como sendo uma das matérias fundamentais 

http://www.infoescola.com/pedagogia/didatica/
http://www.infoescola.com/biografias/jan-amos-comenius/
http://www.infoescola.com/biografias/jan-amos-comenius/
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http://www.infoescola.com/pedagogia/didatica/
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na formação dos professores, denominada por Libâneo (1990, p. 25) como “teoria do 

ensino” por investigar os fundamentos, as condições e as formas de realização do 

ensino. Libâneo ainda nos fala que a Didática:   

 

A ela cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em 
objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses 
objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo 
em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos. [...] 
trata da teoria geral do ensino. (1990, p. 26)  

 

É possível afirmarmos que a didática, enquanto disciplina, deve 

desenvolver a capacidade crítica dos professores em formação para que os mesmos 

analisem de forma clara a realidade do ensino. Articular os conhecimentos adquiridos 

sobre o “como” ensinar e refletir sobre “para quem” ensinar, “o que” ensinar e o “por 

que” ensinar é um dos desafios da didática. 

  

Conceituando a Geografia 

  

Segundo muitos historiógrafos, a Geografia é um saber tão antigo quanto à 

própria história dos homens. No seu termo mais remoto, o conhecimento geográfico 

nasce” entre os gregos, junto com o nascimento da filosofia, da história, do teatro. 

Dentre os primeiros estudiosos da geografia, destacamos Tales de Mileto, Hiparco, 

Heródoto, Eratóstenes, Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu. Diversos viajantes e 

conquistadores como Marco Pólo contribuíram para que se espalhasse o interesse 

pelo estudo e compreensão da geografia.  

Atualmente a geografia é tida como uma ciência que estuda a terra e as 

relações entre esta e o homem para compreender como os fenômenos físicos, 

biológicos e humanos variam no espaço. Ela é um campo vasto que pela 

complexidade das relações que estuda se divide em diversas especialidades como a 

geografia política, a geografia econômica, geografia cultural, geografia urbana, 

geografia física, climatologia, biogeografia, geomorfologia, entre outras. 

http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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De forma geral, a geografia se divide em duas áreas: geografia física e geografia 

humana. A primeira se ocupa do estudo dos espaços físicos, do relevo, fauna, flora, 

clima e hidrografia de um local trabalhando o geógrafo, inclusive, em estudos 

ambientais, dos biomas e sobre preservação ambiental. A segunda, geografia 

humana, se ocupa do estudo das relações do homem com a terra. Assim, o geógrafo 

poderá estudar os movimentos migratórios, crescimento populacional, o 

planejamento e ordenamento do espaço, analisar indicadores demográficos como 

taxa de natalidade, expectativa de vida e outros estudos como os que são realizados 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quando realizam os 

“censos”. A geografia, engloba atividades como o sensoriamento remoto e o 

geoprocessamento que exigem certo conhecimento em análises de dados, utilização 

de satélites e de radares. 

Indiscutivelmente, a geografia é uma ciência transformadora, que questiona as 

relações do homem com a natureza, com o espaço e com o seu semelhante. 

 

A Geografia e a construção da cidadania 

 

O ensino de geografia deve configurar-se como possibilidade necessária de 

uma construção pedagógica da realidade, como elemento indispensável na formação 

do cidadão e deve elencar instrumentos analíticos importantes em seu ensino. 

A noção de cidadania envolve o sentido que se tem do lugar e do espaço, já que 

se trata da materialização das relações de todas as resoluções, próximas ou distantes. 

Conhecer o espaço é conhecer a rede de relações a que se está sujeito, da qual se é 

sujeito. Alienação do espaço e cidadania configuram um antagonismo. 

Na geografia, as mudanças históricas concretas, com o acirramento das 

contradições, desembocaram em grandes rupturas técnicas, metodológicas e 

temáticas. Abordagens que, de forma subjacente, fundamentavam-se no espaço 

http://www.infoescola.com/demografia/expectativa-de-vida/
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geométrico, considerado continente de relações, passam a reflexões que privilegiam o 

espaço social, produzido e reproduzido socialmente, considerado produto e produtor 

de suas relações. Mais do que nunca, a geografia afirma-se como uma ciência social. 

Um espaço realiza-se como social quando é, de fato, apropriado. 

Desembocamos na questão da cidadania. A exclusão multiforme, com relação ao 

espaço, constitui e reflete a redução do cidadão a usuário, nos termos de Santos 

(1997) em O espaço do cidadão; ou o comprometimento da figura do usuário. Aqui se 

evidencia cidadania envolvendo, claramente, a questão da sociedade civil e suas 

formas de apropriação do mundo produzido por ela, para além das formas de 

representação política, que se desenvolveram e, muitas vezes, substituem a 

apropriação concreta, por sua definiria como tal, quando vivesse a condição de seu 

espaço enquanto espaço social, reconhecendo sua produção e se reconhecendo nela.  

O trabalho e a contribuição da geografia vêm no sentido de enfrenta essa 

discussão, não só em seu aspecto epistemológico, de afirmação da disciplina, mas ao 

lidar com essa possibilidade real: a transformação do espaço geométrico em espaço 

social, na prática social, ou socioespacial, decifrando geometrização do espaço, 

advinda dos níveis e graus ínfimos de sua apropriação real. O desafio é político e se 

faz necessário o combate às práticas em que os direitos sempre envolvem a existência 

do patrimônio, onde a figura do não cidadão nos assombra.  

 

Didática e o ensino de Geografia 

 

O uso prático da didática no processo-pedagógico, que ocorre no interior da 

sala de aula, entre professor-aluno, e que se faz necessário, para a transmissão-

assimilação de um saber científico, através de determinados meios e procedimentos, 

não pode ser “neutra”. A “não-neutralidade” da prática pedagógica evidencia a 

relação entre o caráter social-individual da educação escolar e a prática escolar é 

voltada para o desenvolvimento e a preparação do aluno.  
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 Na relação conteúdo-forma do ato de ensinar, a didática, ao significar uma forma 

de vivenciar a ação da escola para a formação do aluno, segundo uma finalidade social 

determinada, deve possuir um sentido e um significado que deverá ir além da específica 

operacionalização do ensino. Pois, na medida em que seu objeto de estudo é uma forma de ensino, 

que busca adequar e preparar o aluno para avida social, essa forma, além do aspecto técnico 

operacional, possui um conteúdo que é determinado pelas condições e necessidades 

predominantes na prática social mais ampla. 

O objeto da "didática" (o “como ensinar”) transmite explícita e implicitamente 

uma visão de mundo, através de como é organizado, desenvolvido, e avaliado o 

ensino do saber escolar. Sendo assim, a didática deverá contribuir para desenvolver 

uma compreensão crítica da arte de ensinar na medida em que for trabalhada do 

ponto de vista da relação conteúdo-forma. 

Mesmo o professor possuindo autonomia para organizar, desenvolver e avaliar 

o ensino e concretizar a formação do aluno, esta autonomia é relativa aos conhecimentos, aos 

hábitos, às habilidades e aos valores vivenciados pela prática pedagógica. 

 Indiscutivelmente o ensino da Geografia vem passando por reformulações 

intensas, devido, principalmente, às novas demandas educacionais, que necessitam 

uma formação direcionada ao pleno exercício da cidadania, o educando precisa 

apropriar-se de uma conjuntura de recursos que o permitam atuar criticamente 

diante de sua realidade. 

Nesse sentido, torna-se indispensável pensar sobre as maneiras como se 

ensina, os conteúdos e os instrumentos usados na construção pedagógica da 

realidade através do ensino de geográfica, notadamente a partir das mudanças 

decorrentes da Globalização e das múltiplas relações que se estabelecem entre a 

Sociedade e a Natureza e as consequentes repercussões no espaço geográfico. 

O processo de ensino-aprendizagem da geografia perpassa não só pelo uso de 

recursos pedagógico-didáticos, mas pela contextualização dos conteúdos, orientando 

os educandos para o exercício da cidadania, sempre respeitando as minorias, também 

e ao mesmo tempo, auxiliando na conscientização de uma sociedade inconclusa, de 

indivíduos inconclusos e históricos.  
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Nessa conjuntura, a didática utilizada no ensino de geografia deve levar a 

abordagens de questões fundamentais que nos afetam no dia-a-dia, deteriorando a 

qualidade de vida na superfície terrestre, como as queimadas, a utilização do 

mercúrio, a pesca predatória, o emprego do carvão vegetal como combustível, o 

defeso, a poluição das águas, a destruição da camada de ozônio, em suma, as relações 

que os indivíduos travam no seio da sociedade e com a natureza. 

Dessa forma, dependendo da didática utilizada para o ensino de geografia, a 

conscientização do educando pode acontecer, ou não. A metodologia de ensino é de 

fundamental importância para o processo de ensino-aprendizagem, se levar em 

consideração valores morais, éticos, cognitivos e afetivos do educando, que se 

transforma em sujeito a partir desses pressupostos básicos. 

Nessa perspectiva, o modo de facilitar o ensino-aprendizagem utilizado pelo 

educador em geografia, pode levar o educando a compreender e explicar o mundo. A 

compreensão e explicação de mundo devem, logicamente, ser vista sob a ótica dos 

avanços tecnológicos e das transformações socioculturais decorrentes dos conflitos e 

acordos entre os elementos formadores da sociedade. 

Para que o geógrafo possa ter sucesso profissional na tarefa de ensinar, é 

necessário ao professor conhecer, dominar e articular os vários elementos que 

compõem o seu trabalho, como conteúdos, realidade do educando, teorias, 

metodologias, avaliação, aprendizagem. Tanto o educador quanto o educando, em 

suas funções no processo ensino-aprendizagem, são aprendizes, são inacabados, 

pertencem ou se inserem em uma sociedade dinâmica, que com os avanços 

tecnológicos, sofrem profundas transformações. 

A Geografia tem muito a contribuir na formação dos alunos, dos cidadãos, ao 

fornecer um conjunto de saberes que serve de instrumental teórico e prático de 

interpretação do mundo para melhor apreendê-lo e nele atuar. Por tratar do espaço 

geográfico presente, estudando os processos pretéritos que o construíram e 

possibilitando refletir sobre seu futuro, ela deve atender às diversas inquietações dos 
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educandos quando deparam com os mais diversos objetos e ações que se 

materializam no espaço ou nele transitam. 

Por seu caráter interdisciplinar, ela apresenta, na escola, um vasto conjunto de 

elementos significativos da cultura que permite aos educandos obter uma visão 

menos fragmentada da realidade, compreender como o espaço é produzido pela 

sociedade e nele atuar de modo consciente e crítico. 

Mais que desenvolver conteúdos geográficos muitas vezes desconectados da 

realidade, o professor de Geografia deve procurar, nas aulas, as relações de seu objeto 

de estudo com as demais áreas do conhecimento, bem como com as experiências 

vividas pelo aluno. Precisa levá-lo a perceber que a Geografia se constrói no dia-a-dia, 

por meio do trabalho e da relação entre sociedade e natureza, que não é 

simplesmente uma disciplina escolar repleta de fatos, conceitos e procedimentos que 

descrevem o mundo, como se o estudante não fosse protagonista das mudanças na 

sociedade, exigindo dele um pensar crítico e reflexivo que vai da escola ao global.   

 

Considerações finais 

 

O grande desafio da escola é fazer com que sua função educativa assuma um 

caráter compensatório, isto é, atenda às diferenças de origem, oportunizando o 

acesso à cultura, provocando e facilitando a reconstrução dos conhecimentos, das 

disposições e das pautas de conduta que o educando assimila em sua vida paralela e 

anterior à escola. 

A escola não pode anular a desigualdade socioeconômica, mas pode atenuar 

seus efeitos. Para tanto, deve oferecer o conhecimento como ferramenta de análise e, 

mais que transmitir informação, deve orientar. Gómez (1998) afirma que a escola 

exerce uma função de reprodução cultural e de conservação social. Porém, ele 

acredita na existência de um espaço de autonomia no qual a resistência pode gerar 

transformações. Além da função de conservação e de reprodução a escola pode, 

através de sua função educativa, estimular a participação ativa e crítica dos alunos, 

primeiramente nas atividades desenvolvidas na sala de aula e, posteriormente no 

cenário social propriamente dito. 
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A didática para assumir um papel significativo na formação do educador não 

poderá reduzir-se e dedicar-se somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais 

desenvolvem um processo de ensino-aprendizagem, e sim, deverá ser um modo 

crítico de desenvolver uma prática educativa forjadora de um projeto histórico, que 

não será feito tão somente pelo educador, mas, por ele conjuntamente com o 

educando e outros membros dos diversos setores da sociedade. 

O maior legado do ensino necessário da Geografia está diretamente vinculado 

ao entendimento e à adoção de posturas reflexivas em relação ao mundo e suas 

transformações, levando em conta a leitura crítica do espaço geográfico, desvendando 

a realidade e contribuindo com a prática da cidadania que está vinculada à 

consciência espacial. 
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GT 2 – Espaço e Ensino de Ciências Humanas na Educação Básica 

 

Ontem, hoje e amanhã: a ordem dos acontecimentos em textos 

produzidos por crianças em fase de alfabetização 

 

 SILVA, Ananias Agostinho da 
 Professor de Educação Básica lotado na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte 

ananiasgpet@yahoo.com.br  

 
TORRES, Maria Gorete Paulo 
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goretetetorres@hotmail.com  

 

SILVA, Francisco Vieira da 
 Professor de Educação Básica lotado na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba 

franciscovieirariacho@hotmail.com  
 

Introdução  

 

“Ontem eras a menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci. (...). Hoje 

dormes a meu lado, mas eu fico acordado vendo-te a dormir. (...). Amanhã no fim da 

vida, hás de ser a minha querida, o meu grande amor”. Estes versos fazem parte de 

uma conhecida canção popular de um Romeu moderno a cantar seus sentimentos 

para alguma Julieta também enamorada. Ao recordar fatos vividos, relembrar 

emoções da história de seu romance e contar seus anseios vindouros, o cancioneiro 

mescla o ontem, o hoje e o amanhã na construção de um enredo romântico bem 

próprio de boêmios apaixonados.  

Para aqueles que conseguem fazer uso fluente da língua, como o cancioneiro 

autor da música que introduz o parágrafo anterior, pode parecer simples situar os 

acontecimentos no tempo – passado, presente e futuro. Mas para aqueles que estão 

começando a fazer uso da linguagem escrita, como alunos em fase de alfabetização 

(incluem-se aqui alunos dos anos iniciais do ensino fundamental) adquirir esta 

competência e aprimorá-la pode não ser uma tarefa das mais fáceis, porque, muitas 

vezes, nos próprios discursos orais, algumas crianças não conseguem organizar 

cronologicamente os acontecimentos de uma história contada, por exemplo. É 

comum confundir, nesta fase, principalmente, o ontem com o amanhã, porque são 
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tempos distantes e díspares. O hoje é mais fácil de ser localizado, porque corresponde 

ao tempo presente, ao aqui e agora.  

Pensando nisso, acreditamos ser necessário um trabalho didático voltado para 

o desenvolvimento desta competência, porque se nos anos iniciais do ensino 

fundamental os alunos não conseguirem compreender e utilizar o uso de advérbios 

como hoje, amanhã e ontem, nos anos seguintes também não conseguirão usar 

outras expressões temporais mais elaboradas, como aquelas que indicam sucessão, 

duração e simultaneidade, tais como depois, durante e enquanto isso.  

Assim sendo, buscamos analisar neste trabalho como crianças em fase de 

alfabetização fazem uso de expressões adverbiais indicadoras de tempo (presente, 

passado e futuro) para organizarem hierarquicamente a ordem dos acontecimentos 

em narrativas escritas. Segundo Jaime Baratz (2012), essas expressões marcadoras de 

tempo podem ser constituídas de palavras de diversas classes e funções sintáticas, 

como as descritas a seguir.  

 

i) Advérbios como “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “já”, “agora”, “logo”, 

“cedo”, “tarde”, “outrora”, “breve”, “nunca”, “sempre”, “jamais”.  

ii) Locuções adverbiais com duas ou mais palavras com valor de advérbio, 

como “às vezes”, “em breve”, “à noite”, “à tarde”, “de manhã”, “de quando 

em quando”. 

iii)  Conjunções que dão a ideia de progressão na história que está sendo 

contada, como “enquanto isso”, “depois disso”, “logo que”, “assim que”.  

iv) Preposições como “durante”, “após”, etc.  

 

Ao lado das datas e dos tempos verbais, estas expressões são necessárias ao 

funcionamento dos textos porque dão pistas sobre quando aconteceram os eventos 

relatados na composição ou produção de um texto. O problema é que na sala de aula, 

a análise dessas expressões costuma erroneamente ficar restrita aos momentos de 

revisão da escrita da criança, quando da finalização do texto. Entretanto, quando essa 

atividade faz parte de etapas anteriores – como o planejamento, dos momentos de 

reescrita e de escrita de autoria, e ainda quando é objeto de reflexão durante a leitura 
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de textos de outros autores – as produções dos alunos ficam mais coesas e permeadas 

de termos apropriados para transmitir informações sobre o tempo de realização dos 

acontecimentos e das coisas.  

Na verdade, com sugere Freitas (2003), abordar o tema dos marcadores 

temporais em diferentes etapas do trabalho escolar ajuda a organizar o discurso e 

colabora para o aperfeiçoamento da escrita, evitando que ocorra uma série de 

equívocos. Muitas fábulas, por exemplo, se passam no decorrer de um dia, enquanto 

os contos de fada, em geral, requerem uma duração maior e contam com termos 

como “era uma vez”, “há muito tempo atrás”, dentre outros.  

 

Objetivos  

 

Considerando a exposição realizada acima, neste trabalho, temos a pretensão 

de analisar como crianças em fase de alfabetização fazem uso de expressões 

adverbiais indicadoras de tempo (presente, passado e futuro) para organizarem 

hierarquicamente a ordem dos acontecimentos em narrativas escritas.  

 

Metodologia  

 

Em relação aos procedimentos metodológicos adotados nesta investigação, 

podemos dividi-los em três momentos básico: i) coleta do corpus, ii) tabulação dos 

dados e iii) análise dos dados. Para coleta dos dados, realizamos observação de aulas 

em uma escola pública potiguar, especificamente em turma de primeiro ano do 

ensino fundamental, quando coletamos dez textos produzidos pelos alunos da 

referida turma. Com os textos em mãos, realizamos a tabulação e catalogação dos 

dados, buscando identificar os elementos marcadores de tempo mobilizados pelos 

alunos nos textos que constituem o corpus em análise. Por fim, nos detemos a análise 

dos dados propriamente dita, quando buscamos observar como as crianças fazem uso 

de marcadores em seus textos para sequenciarem e organizarem hierarquicamente o 

tempo.  

 

Resultados e discussões 
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Uma das principais formas de se trabalhar com os marcadores temporais na 

produção e interpretação de textos com crianças é permite-lhes o acesso a textos 

pertencentes a gêneros diversos. Quando do contato com textos como contos, fábulas 

dentre outros tipos de narrativas, por exemplo, o professor pode estimular a 

identificação das características temporais do texto e a reflexão sobre elas. Questões 

como “O que aconteceu primeiro e que sequência de fatos veio depois?”, “Quais 

palavras ou expressões mostram que o tempo está passando?”, “A história acontece 

somente ao longo de um dia?”, “Como podemos saber?”, “Que período ela abrange e 

como descobrimos esta informação?” são úteis e necessárias à reflexão sobre o tempo 

nas narrativas.  

É claro que nem sempre o tempo aparece nos textos com precisão de datas, 

mas, nestes casos, os termos mostram que os acontecimentos passam, que possuem 

uma sequência de ocorrência. Dentre algumas possibilidades para trabalhar com os 

marcadores temporais, o professor poderá destacar os marcadores grifando os 

trechos que revelam informações sobre a passagem do tempo, colocar em ordem os 

parágrafos recortados de uma história, preencher lacunas de um texto com 

marcadores temporais com base em um banco de palavras organizadas 

anteriormente pela turma ou comparar como diferentes autores abordam o passado, 

o presente e o futuro. É interessante conhecer produções textuais diversas, discutir 

como eles fazem os relatos e de que forma mostram ao leitor que certos eventos 

pertencem ao passado.  

Foi considerando todas essas possibilidades de trabalho e a importância de 

marcadores temporais na escritura e leitura de textos que analisamos produções 

textuais de crianças em fase de alfabetização. A seguir, realizamos a transcrição de 

alguns textos para ilustrarmos nossa análise.  

 

Xapeuxino vermelho 

 

Era uma veis uma menina xamada xapeuzino vermelho. 

Um dia ela foi pra foresta deixar uma seistinha de sua vo que morava na floresta. 
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No mei do caminho ela encontrou um lobo mau que correu e foi pra casa da avo. 

Quando ela xegou na casa a avo o lobo quis comer todo mundo qui tava la na caza. 

Quando apareceu o casador ai ele salvou todo mundo e matou o lobo. 

 

Neste caso, assim como na maioria dos textos coletados, por se tratar de 

contos fantásticos, é comum o emprego do marcador temporal Era uma vez para 

introduzir narrativas de ficção. Na verdade, o uso recorrente desse termo pelas 

crianças pode ser justificado principalmente por comumente introduzir as histórias 

que lhes são contadas, seja no espaço escolar ou não. O termo Era uma vez, assim, 

remete o leitor a um universo distante, a uma realidade que pode ser passível ou não 

de ser efetivamente real. Esse deslocamento temporal é essencial, porque cria o pano 

de fundo da narrativa, permitindo ao leitor construir expectativas e hipóteses ao texto 

que será lido, elementos essenciais à construção do sentido do texto por parte do 

leitor.   

Dado o seu aspecto alusivo a uma realidade temporal indeterminada, 

compreendemos Era uma vez como um marcador temporal tradicional de abertura 

de histórias e contos tradicionais, constituindo igualmente uma forma de 

diferenciação entre planos de enunciação (o plano do tempo da enunciação e o plano 

do tempo da história). Marcadores como estes associam, cognitivamente, localizações 

de uma história que se conta e cujo valor primeiro da leitura dissocia o tempo 

gramatical do tempo da enunciação. Esta ‘dissonância’ pode ainda ser corroborada 

pelas formas de localização temporal existente nos textos, quando associadas às 

formas de construção da referência nominal. É o caso, no texto anterior, do marcador 

temporal Um dia.  

Há outros elementos mais pontuais, que, diferentemente do anterior, não 

dissociam dois planos temporais, mas referem-se exclusivamente ao plano da 

enunciação, como, por exemplo, quando ela chegou. O marcador refere-se 

especificamente ao tempo em que ocorreu a ação, o que pode ser ainda mais 

evidenciado se considerarmos a sequência de ações posteriormente apresentadas pelo 

autor do texto.  
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Além do uso desses elementos, conforme se observa no texto acima, vale 

salientar que o aluno consegue organizar sequencialmente as ações, de acordo com o 

tempo em que elas ocorreram. Isto fica evidente quando observamos também o uso 

dos tempos verbais, que nos dão pistas sobre os fatos ocorridos na narrativa. Assim, o 

emprego dos marcadores citados anteriormente, bem como o uso adequado dos 

tempos verbais, dão ao texto uma coerência interna necessária à compreensão do 

leitor.  

No texto a seguir, o autor faz recorrentemente uso de locuções adverbiais com 

valor de advérbio para organizar temporalmente os fatos narrados. A expressão 

introdutória Numa noite é um exemplo desse tipo de marcador temporal. 

 

Numa noite muito escura uma menina viakava na floresta. Ai apareceu um lobo 

que quis pegar a menina. Só que como tava ainda de tarde, a menina conseguiu ver 

o camino e sai fugindo do lobo. Ao nascer do sol, a oça viu a casa da avo. Ai ela deu 

a cesta a vo. Ai ela foi pra casa.  

 

Outros marcadores temporais semelhantes ao anterior também foram 

empregados no texto, como de tarde ou ainda o uso de termos que, por relação de 

metonímia, nos rementes a alguns marcadores de tempo, como em ao nascer do sol, 

que faz referência ao marcador pela manhã, por exemplo. Entretanto, neste texto, o 

emprego não sequenciado desses tempos provoca problemas de coerência no texto, 

que revela a dificuldade ou mesmo problemas pontuais do aluno em organizar 

temporalmente os acontecimentos narrados. Por exemplo, inicialmente, o autor 

afirma que a história se passou noite, entretanto, logo em seguida, narra uma ação 

que ocorreu à tarde. Compreendemos que a organização temporal é extremamente 

necessária ao longo do texto, pois ela permite que a criança não se desencontre na 

hora da escrita, sem saber qual a melhor forma de concluir o texto.  

Outro recurso frequentemente utilizado pelos alunos na produção dos seus 

textos como marcador temporal foi o aí. Comumente, este item é compreendido 

como marcador conversacional de oralidade, que, por isso, possui pouco ou nenhum 

valor na produção escrita, sendo, na maioria das vezes, desnecessário. Para nós, o aí 
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pode ser compreendido, em alguns casos, como marcador temporal com valor de 

conjunção (especialmente da conjunção enquanto isto), que dá a ideia de progressão 

textual à história narrada. Neste caso, trata-se de elemento imprescindível ao texto. É 

claro que, em alguns textos, o excesso do emprego da expressão aí, característico da 

oralidade, pode prejudicar o texto, porque o torna repetitivo e redundante.   

 

 Conclusões  

 

As considerações realizadas neste texto são bastante superficiais para que 

possamos realizar afirmações genéricas. Entretanto, acreditamos que apesar de seu 

aspecto genérico, elas nos permitem ao menos refletir sobre certas especificidades 

que envolvem a produção textual por crianças, especialmente por alunos em fase de 

alfabetização.  

Apesar de macroestruturalmente os alunos conseguirem organizar 

temporalmente seus textos, recorrendo a marcadores temporais prototípicos do tipo 

Era uma vez ou Naquele tempo, algumas vezes não conseguem mobilizar 

correntemente elementos internos, como locuções adverbiais, conjunções ou 

advérbios de tempo.  Esta realidade revela a necessidade de um trabalho de 

intervenção em sala de aula, considerando prioritariamente as especificidades dos 

alunos. Sequências didáticas podem ser um excelente procedimento para trabalhar 

com estas questões apontadas ao longo de nossa discussão.  
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Introdução 

 

Este trabalho visa caracterizar a busca por alternativas metodológicas que 

levem o aluno a compreender o mundo criticamente, onde o excesso de aulas 

expositivas e conteúdos descritivos muitas vezes acabam desmotivando o interesse 

dos alunos em relação á disciplina. A aula de campo tem fundamental importância no 

ensino da geografia, sendo que indo a campo, o aluno pode desenvolver a sua visão 

crítica contribuindo para melhorar a qualidade do processo de aprendizagem, 

ocasionando, a formação dos alunos para à cidadania.  Atualmente esse recurso vem 

sendo utilizado cada vez mais, podendo ser aplicado tanto na rede básica de ensino, 

como a nível superior, sendo que mesmo com toda a importância da aplicação desse 

recurso, nota-se também uma grande carência do mesmo, tendo em vista que toda 

aula de campo requer recurso financeiro, e muitas dessas instituições não 

disponibilizam verbas para que as mesmas ocorram. A função da aula de campo, é 

transmitir a realidade e provocar em quem observa a reflexão a partir do conteúdo 

visto. Em nosso estudo de caso, buscamos identificar e discutir sobre a utilização 

deste recurso especificamente na rede de ensino básica do município de Marcelino 

Vieira-RN, onde as instituições de ensino se mostram bem interessadas em 

desenvolver aulas de campo que mostrem as principais atividades econômicas do 

município e as problemáticas ambientais existentes no mesmo. Com isso, elaboramos 
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uma pesquisa a campo, com alunos do ensino fundamental da rede publica de ensino 

da Escola Municipal Raquel Silva, localizada no município de Marcelino Vieira – RN, 

que compreende três etapas: Observação das aulas de Geografia na escola escolhida, 

Elaboração de um roteiro com a aula de campo sobre desenvolvimento econômico do 

município, e a visita ao sitio Larjes (local onde se encontra a principal fonte de 

desenvolvimento econômico do município). Por fim, espera-se com a realização desse 

trabalho a possibilidade de construção e repasse desse conhecimento, que é sempre 

muito gratificante. 

 

Objetivo 

 

A importância de se estudar o espaço através das aulas de campo, vem da 

aproximação entre o conteúdo visto na sala de aula e a realidade do aluno, em todas 

as questões: politicas, econômicas, sociais, ambientais. Esse método proporciona o 

aluno vivenciar na prática o que é aprendido com o professor nas aulas cotidianas. O 

trabalho de campo vai além de realizar visitas, possibilita uma nova experiência com 

as observações e conceitos aprendidos. Segundo Sansolo, “[...] três aspectos devem 

ser levados em consideração na Excursão Geográfica: o lúdico, a sociabilidade e o 

avaliativo. O Lúdico, porque geralmente as áreas trabalhadas favorecem atividades de 

lazer (sob forma de banhos, jogos, e etc.) a sociabilidade se dá pela maior 

desconcentração entre os alunos e destes com os professores, possibilitando que 

valores importantes tão ausentes em nossa sociedade sejam vivenciados, como: 

fraternidade, partilha e solidariedade. A avaliação pode ser feita de diversas 

maneiras, dentre as quais a solicitação aos educandos de registros sob a forma de 

relatórios, painéis com fotos que ilustrem as observações observadas no decorrer da 

excursão, etc.” Se nota com isso que muitos conceitos podem ser construídos a partir 

de uma visita a campo sem a alteração do caráter didático-pedagógico do mesmo. 

Nesse sentido, este presente trabalho tem como objetivo, discutir sobre a 

importância da aula de campo como recurso didático de ensino da Geografia no 

município de Marcelino Vieira-RN, que vem sendo usado cada vez mais. Em 

decorrência da grande utilização desse recurso, sabe-se que os alunos podem 
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relacionar a realidade local com os conceitos vistos em sala de aula, pois entrando em 

contato com a realidade se constrói mais ainda o conhecimento geográfico. A partir 

da observação feita a campo no sitio Larjes, localizado na zona rural do município de 

Marcelino Vieira-RN, podemos relacionar o desenvolvimento econômico do 

município, com o das demais cidades de pequeno porte do estado, onde a principal 

fonte de economia e subsistência é a agricultura. 

A partir da realidade local do município de Marcelino Vieira-RN, os alunos 

puderam compreender como a atividade agrícola era desenvolvida, assim como 

também puderam observar as paisagens geográficas características da região 

semiárida e como a intervenção do homem esta contribuindo diretamente para a 

modificação da vegetação característica da região, e dificultando as atividades 

agrícolas com a poluição e o desmatamento. Pode-se constatar assim, que em uma 

única aula de campo desenvolvida, podemos observar várias temáticas relacionadas 

com a geografia.  

A aula de campo desenvolvida no local de estudo nos proporcionou também a 

possibilidade de mostrar aos alunos presentes, que a grande parte dos agricultores 

tem noções primitivas de manejo e conservação do solo, sendo que o principal meio 

de preparação do solo para o inicio da atividade agrícola é a queimada da área, com a 

finalidade de acabar com a vegetação presente para o inicio de outro cultivo. Sabe-se 

que esse manejo inadequado do solo pode ocasionar desde a infertilidade dos solos 

como também a desertificação da área a partir da perda dos nutrientes ocasionada 

por este manejo. Podemos salientar também que se novas técnicas de manejo do solo 

não forem adequadas, a agricultura desenvolvida nesse local poderá ser prejudicada 

acarretando assim, danos para o desenvolvimento econômico do município. Em 

contrapartida, sabemos que um dos grandes problemas para que a utilização desse 

recurso seja cada vez mais frequente é a falta de recursos financeiros, pois a rede 

publica de ensino conta com recursos limitados e as aulas de campo muitas vezes tem 

que ser custeadas pelos próprios alunos, que por sua vez, não dispõem de verba sendo 

que sua grande maioria é composta por pessoas de baixa renda.   

O professor deve mostrar ao aluno que através de sua visão crítica, a sua ação 

na sociedade pode agir de forma transformadora para o espaço geográfico, podendo 
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assim exercer um ato de cidadania no seu meio. Da mesma forma que a atividade de 

campo proporcionou aos alunos uma nova visão sobre o desenvolvimento econômico 

da cidade de estudo, por outro lado, fez surgir um olhar reflexivo a cerca das 

problemáticas que estavam sendo ocasionadas pelo homem para o cultivo da 

agricultura.  

Nas aulas de campo, os laços sociais também são desenvolvidos pelos alunos, 

pois poderão ser feitas atividades em grupo, visando proporcionar aos mesmos o 

gosto pelos estudos, sem contar também que a relação do professor com o aluno 

poderá também ser reforçada. Portanto, a aula de campo deve ser um recurso 

planejado com antecedência pelo professor, com o objetivo da saída organizada dos 

alunos de uma escola com o objetivo de aprendizagem.  

Muitas foram as razoes que nos levaram a realização deste estudo, mais a 

principal motivação que nos fez optar por essa pesquisa foi as relações sociais, 

culturais e naturais que são construídas entre os alunos da rede pública do município 

de Marcelino Vieira-RN desenvolveram com o meio em que vivem, e os decorrentes 

problemas que são ocasionados quando o homem se apropria de maneira inadequada 

dos recursos naturais disponíveis. E segundo Guerra, “a degradação dos solos afeta 

tanto as terras agrícolas como as áreas com vegetação natural e pode ser considerado, 

dessa forma, um dos mais importantes problemas ambientais dos nossos dias”.  

 

Metodologia 

 

Inicialmente, determinamos o conteúdo que seria abordado na aula de campo 

que foi: os impactos ambientais ocasionados pelo manejo inadequado do solo. Em 

seguida, foram selecionados os objetivos da proposta a ser trabalhada, pois foi através 

deles que pudemos definir o local a ser visitado no dia do campo. Com o conteúdo 

definido, concluímos que o local mais adequado a ser visitado para o estudo dessa 

temática seria o sítio Larjes, localizado na zona rural do município de Marcelino 

Vieira-RN, que é conhecido como o local onde se fornece a maior parte da agricultura 

local, ocasionando a principal fonte econômica do município com o cultivo de feijão. 

Após a determinação do conteúdo e do local, foi necessário um conhecimento da área 
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do campo por nossa parte. Esse conhecimento acerca do local, assim como o 

conteúdo que seria repassado aos alunos no dia do campo, foi exposto aos alunos 

anteriormente em sala de aula, onde os mesmos tiveram o primeiro contato com o 

que ia ser estudado. Foi necessário também, planejar antecipadamente as atividades 

que iam ser realizadas no campo, para que a aula não se tornasse apenas um passeio 

ou excursão, mas sim um dia de aprendizado entre os alunos. 

Fora do ambiente escolar, vários outros detalhes tiveram que ser resolvidos, 

como a doação de ônibus escolar que foi feita por parte da Prefeitura Municipal de 

Marcelino Vieira-RN, e o agendamento do local que seria visitado. Os alunos foram 

orientados sobre o tipo de roupa que deveriam utilizar na aula sendo tênis, calça 

jeans, e camiseta para auxiliar no conforto e proteção dos mesmos. Também foi 

necessário avisar a escola e aos pais a respeito de todos os detalhes da viajem, pois 

estávamos lidando com alunos menores de 18 anos. E imprescindível ressaltar que 

para retirar o aluno da sala de aula foi necessário bastante preparação e 

planejamento.  

Na zona rural do município de Marcelino Vieira- RN existe uma quantidade 

elevada de pessoas residindo na zona rural e consequentemente tirando seu sustento 

do cultivo produzido nessa área, sendo que os sítios pertencentes a essa zona, ficam 

nos arredores do município. Para realizar esse trabalho, foi organizada a aula de 

campo com alunos do 8° ano do ensino fundamental da Escola Municipal Raquel 

Silva, onde o objeto de estudo foi uma propriedade que tem se mostrado mais 

produtiva que as demais, que é a Propriedade do sítio Larjes, que tem como 

proprietário José Higino da Silva Dias.  

A primeira parte da pesquisa, foi buscar fontes que mostrassem a realidade de 

como o manejo do solo era realmente utilizado, as formas adequadas de produção 

agrícola, e as consequências que um manejo inadequado do solo podem ocasionar ao 

meio ambiente. 

A segunda parte da pesquisa se resume na visita à propriedade escolhida. Onde 

o proprietário nos mostrou as áreas de plantio, e como as mesmas eram preparadas 

para o cultivo. Pode ser observada como os trabalhadores que lá estavam, 
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preparavam a terra, e os utensílios que os mesmos utilizavam para a produção da 

agricultura.  

E fez-se necessário também a elaboração de um questionário, no intuito de 

obter respostas sobre o entendimento dos alunos a respeito do conhecimento do 

assunto, assim como para saber também a opinião dos mesmos sobre como a 

utilização do trabalho de campo contribuiria para a aprendizagem. 

 

Resultados e discursões 

 

Foi possível observar nas paisagens aos arredores do sítio que grande parte da 

vegetação nativa desapareceu por consequência das queimadas feitas para o início do 

plantio, e que também nessas áreas nenhuma vegetação mais se desenvolveu. Essa 

técnica inadequada de manejo provocou a desertificação e empobrecimento do solo, 

sendo que é pouco provável que futuramente se desenvolva uma nova vegetação fértil 

nesse local.  

Foram observados também as grandes plantações de feijão e como os 

trabalhadores colhiam o mesmo, sendo que essas plantações representam o principal 

meio de subsistência de muitas famílias e desenvolvimento econômico do Município 

de Marcelino Vieira–RN. Os alunos puderam observar que a maior parte das 

atividades exercidas no local de estudo eram exercidas manualmente, sem o uso de 

maquinas modernas  para isso seria necessário mais recurso financeiro. 

Dentre os 11 alunos que participaram da aula de campo foi aplicado um 

questionário com a seguinte pergunta: Na sua opinião qual a importância da aula de 

campo no ensino da Geografia? E dentre as 5 respostas 2 delas se destacaram: 

“Acho muito importante a aula de campo porque assim temos oportunidade de 

ver aquilo que lemos no livro de Geografia” 

“Muito bom poder sair da sala de aula e ter uma aula mais dinâmica, porque 

assim o assunto se torna mais interessante de ser estudada.” 

Dentre esses resultados obtidos pode-se perceber que há uma compreensão 

dos alunos por parte do assunto que foi abordado em aula de campo, e que o 

aprendizado se deu de forma bastante satisfatória para os mesmo. 
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Conclusões 

 

Conforme foi visto neste trabalho, a educação é muito importante para a 

formação de cidadãos plenos, pois faz com que o  aluno conheça o meio, a realidade 

em que vive, podendo contribuir, assim, para uma a criação de uma visão crítica. A 

aula de campo não prepara os alunos apenas para o mercado de trabalho, mais 

também fortalece as relações sociais existentes entre os indivíduos.  

Nessa direção, a aula de campo aparece como uma alternativa metodológica 

para o ensino de geografia, onde proporciona tornar as aulas de geografia mais  

interessantes e estimulantes para os alunos. A aula de campo quando usada para o 

ensino da geografia possibilita que o aluno tenha uma maior participação em seu 

aprendizado, desviando o foco central e único do professor e do livro didático. 

Contudo, constatamos também que é possível desenvolver uma aula de campo 

no próprio ambiente escolar, pois o espaço geográfico esta presente em todo o meio. 

Assim através da aula de campo e também das respostas obtidas através do 

questionário, podemos concluir que existem diversos locais para que o professor 

possa fazer uma aula de campo.  

A busca de alternativas metodológicas para melhorar as aulas, facilita e deixa o 

ensino mais interessante para o aluno, ainda mais para uma disciplina como a 

geografia, que se bem trabalhada pelo professor se torna capaz de formar verdadeiros 

cidadãos plenos, pessoas preparados para o mercado de trabalho e também com um 

poder de escolha, com uma visão crítica mais apurada, tendo a capacidade de lutar 

por seus direitos e exercer os seus deveres.  
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Introdução 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação vislumbrado 

no inicio do século XXI, assumiu um ritmo crescente, o mundo veem passando por 

grandes transformações imprimindo a sociedade novos rumos e isto significa um 

novo contexto para a educação, neste sentido surge à necessidade de inovação na 

construção do ensino. 

Os processos metodológicos de educação tradicional que tratava o aluno como 

receptor e o professor como centro do poder e transmissor do conhecimento, de 

conteúdos fragmentados em sala de aula já não se fazem pertinente, onde os alunos, 

pais e docentes se contentavam com o que estava sendo transmitido para os 

educandos, hoje com as mudanças em curso, surge à necessidade de uma nova 

linguagem, no qual palavras como; interdisciplinaridade, projetos, linguagem 

contextualizada e reflexiva e recursos didáticos diversificados, passaram a ser 

palavras de ordem para o educador. 

Neste contexto, surge então a importância de recursos didáticos que prendam 

a atenção dos educandos, deixando a aula dinâmica e participativa, para que eles se 

interessem pelo assunto trabalhado e o auxiliem nas suas curiosidades. Desta forma 
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os profissionais da educação de hoje devem mergulhar no novo modo de aprender e 

ensinar, onde todos são emissores e receptores de informação, onde educador e 

educando constroem juntos os conhecimentos, ensinando-se mutuamente. 

Segundo o parecer de Demo, (2000, p.45), “A finalidade especifica de todo 

material didático é abrir a cabeça, provocar a criatividade, mostrar pistas em termo 

de argumentação e raciocínio, instigar o questionamento e a reconstrução.” 

Neste sentido, quando falamos em especifico do ensino de geografia essa 

perspectiva não é diferente, nos deparamos com conceitos geográficos abstratos que 

necessitam de uma materialização para que os alunos compreendam. Portanto, o uso 

da linguagem geográfica contextualizada, reflexiva, inovadora, contribui de maneira 

significativa para o entendimento dos conteúdos trabalhados em sala de aula.  

O emprego de vários recursos nas aulas de Geografia torna as aulas mais 

dinâmicas e prazerosas, oferecendo aos alunos diversas fontes para o entendimento 

de determinado assunto. Afinal, os recursos didáticos auxiliam para uma 

aprendizagem mais significativa. 

Portanto, acreditamos ser necessário fazer uma análise sobre o uso desses 

recursos didáticos na prática docente, especialmente nas aulas de geografia com o 

intuito de incentivar a inserção das mesmas no universo escolar para que estas 

possam auxiliar no processo ensino-aprendizagem dos alunos, afinal estamos diante 

de um mundo que esta se transformando velozmente e que esta impregnando na 

sociedade novos rumos, portanto é necessário buscarmos uma formação adequada 

aos padrões que a sociedade necessita, e o professor por sua vez, deve estar preparado 

para se adaptar a esses novos recursos. 

 

Objetivos  

 

Geral: 

 Proporcionar uma discussão crítico-reflexiva acerca da utilização de 

recursos tecnológicos inovadores em torno do processo ensino-

aprendizagem na geografia escolar. 
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Específicos: 

 

 Discutir sobre a importância da didática no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Analisar como o uso das novas tecnologias pode ser inserido no processo 

ensino aprendizagem de forma a enriquecer o trabalho pedagógico. 

 

Metodologia 

  

O delineamento da pesquisa adota um enfoque qualitativo, realizado através 

de estudo bibliográfico fundamentado em autores como: Moran, (2007), Castellar e 

Vilhena (2010), Damis, (2004) e Veiga (2004), com o intuito de discutir o uso de 

recursos didáticos inovadores, que permitam enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem da geografia e tornar o trabalho pedagógico significativo. No escopo 

desse, a princípio retratamos a didática no processo de ensino-aprendizagem e em 

seguida faremos uma reflexão sobre a importância da utilização dos recursos 

didáticos nas aulas de geografia. Diante dessa perspectiva, a nossa intenção não é 

propor receitas acabadas para o professor em sala de aula, mas instigar o uso dos 

recursos didáticos e das novas tecnologias no processo ensino aprendizagem. 

 

Resultados e discussões 

 

A didática e o ensino aprendizagem 
 

A discussão sobre o ato de ensinar perpassam os períodos históricos, pois há 

muito tempo se fala sobre questões de como ensinar? O que devemos ensinar? Assim 

sendo, essas perguntas estão se tornando comuns nos dia atuais, onde a sociedade é 

caracterizada pelo avanço tecnológico, neoliberal e também preocupada em superar 

uma visão de ensino reprodutor de conhecimento e em implantar um ensino voltado 

para uma construção coletiva de saber, no qual o professor ou o aluno deixe de ser o 

centro do ensino, pois o desenvolvimento do ensino aprendizagem se dá pela 

construção do conhecimento trabalho na perspectiva de um conjunto coletivo, entre 



 

 

 
 

P á g i n a  | 179 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

escola, aluno, professor, sociedade. Por isso a didática considerada a arte de ensinar é 

essencial para a atuação do professor, pois a mesma condiz e estimula a democracia e 

a aprendizagem do aluno, como afirma Damis (2004 p. 14): 

 

Estimular e permitir a participação ativa dos alunos em experiências 
de aprendizagem que enfatizam a construção de conhecimento, 
desenvolver projetos adequados aos interesses dos alunos, da 
comunidade escolar e da sociedade, utilizar novas tecnologias de 
comunicação e informação, organizar trabalhos interdisciplinares e 
coletivos, são algumas das dimensões enfatizadas pelo conteúdo da 
didática, visando à transformação da prática educativa desenvolvida.  

 

Deste modo a didática vem auxiliar o desenvolvimento do papel do professor e 

tornar mais calara as representações ou conteúdos trazidas à mente do educando, 

levando em consideração as especificidades de cada aluno, pois a didática é uma 

disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura tendo a sua natureza teórica-prática 

descrita por Veiga (2004, p. 51) como:  

 

[...] voltada para a compreensão do processo de ensino e suas 
relações, quais sejam: educação sociedade, finalidades-objetivos, 
teoria-prática, conteúdo-forma, ensino-pesquisa, ensino-
aprendizagem, ensino-recursos didáticos, ensino-avalição.  

 

Porém vale salientar que a didática não deve ser pensada ou utilizada apenas 

como técnica de “como ensinar”, mas sim como um meio de compreensão crítica da 

educação e do ensino, pois Damis, (2004) discute que a escola além de ensinar os 

conhecimentos científicos, os valores, habilidades e hábitos, ela também possui um 

conteúdo implícito ditado por um determinado modelo de sociedade vivido, onde os 

procedimentos pedagógicos não se dão de forma neutra, pois eles sempre vão está 

correlacionados mesmo que não explicitamente com as transformações econômicas, 

políticas e ideológicas ocorridas. 

Logo a didática como afirma Luckesi (2010 p. 33): 

 

[...] para assumir um papel significativo na formação de educador, 
deverá mudar o seus rumos. Não poderá reduzir-se e dedicar-se tão 
somente ao ensino de meios mecanizados pelos quais se possa 
desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, mas deverá ser 
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um elo fundamental entre as opções filosófico-politicas da educação, 
os conteúdos profissionalizantes e o exercício diuturno da educação. 
 

Contudo, a didática se mostra essencial na formação do professor, pois a 

mesma vai dá suportes pedagógicos para um melhor desenvolvimento do ensino-

aprendizagem utilizando-se das mais diversas técnicas de ensino. Neste sentido, o 

professor de geografia deve buscar novos métodos teórico-metodológicos para sua 

prática de ensino, tendo em vista que o objetivo da geografia é desenvolver o 

pensamento autônomo a partir de conhecimentos geográficos, pois a geografia é a 

ciência que estuda, analisa e tenta explicar o espaço que com as grandes 

complexidades do mundo globalizado e cada vez mais dinâmico e complexo, acaba 

sendo de difícil entendimento dos alunos, o que também dificulta a compreensão dos 

mesmos sobre o papel desempenhado por cada um no espaço geográfico. 

 A utilização de novas metodologias no ensino de geografia é de extrema 

importância para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem dessa ciência, Pois o 

papel do educador vai além do que julgamos saber, e por isso o professor precisa está 

apto a desenvolver habilidades e enfrentar os desafios da formação, para que se 

possam ter melhorias significativas na educação. 

 

A utilização dos recursos didáticos nas aulas de Geografia 

 

O estudo da Geografia é importante para a vida em sociedade. Ela possibilita 

compreendermos as características do lugar onde vivemos, comparando-as com as 

outras sociedades, em diferentes espaços e tempos. Propicia a reflexão sobre a 

realidade e sobre o nosso papel como agentes históricos, responsáveis pela 

transformação social.  

 Neste sentido percebemos que o ensino de Geografia trabalha com diferentes 

imagens e contextos, e por isso, o professor deve recorrer ao uso de diferentes 

linguagens como forma de motivar os alunos na busca de diversas interpretações 

acerca dos fenômenos estudados. A concepção de educação tradicional, homogenia 

que se apoia na ideia do padrão, não se faz mais pertinente no espaço-tempo que 

estamos vivenciando hoje. Segundo MORAN, (2007, p, 95): 
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A sala de aula perde o caráter de espaço permanente de ensino para o 
de ambiente onde se iniciam e se concluem os processos de ensino-
aprendizagem. Permanecemos menos tempo nela, mas a intensidade, 
a qualidade e a importância desse período serão incrementadas. 
Estaremos menos juntos fisicamente, mas serão momentos intensos e 
também importantes de organização de atividades de aprendizagem. 

 

Portanto os professores precisam reaprender a arte de se comunicar e dar aula, 

apropriando-se de uma linguagem nova e rica em elementos atuais, como 

computador, internet, DVD, CD, softwares para que possam comunicar-se captando a 

atenção e curiosidade dos discentes. Como afirma Castellar e Vilhena (2010) “Nas 

aulas de geografia, podemos utilizar diversas propostas usando não apenas o jornal, 

mas outros gêneros textuais, literatura, científico, audiovisual, além da linguagem 

cartográfica”. 

 Fica evidente que a introdução de novas tecnologias e novas formas de 

apropriação do conhecimento propicia inúmeras interpretações acerca dos 

fenômenos estudados, portanto é essencial que o estudante tenha acesso aos mais 

variados tipos de tecnologias, desde as mais simples até as mais sofisticadas para que 

possa refinar seu conhecimento acerca das mesmas e quando for preciso tenham 

capacidade de utilizar-se desse conhecimento nas situações do dia-a-dia. É 

importante ressaltar que o papel do professor é apresentar as diferentes 

possibilidades de uso, mas sempre permitindo ao aluno fazer sua própria construção 

a cerca do assunto. 

 Hoje em dia existe uma infinidade de recursos didáticos, que quando 

utilizados corretamente ajudam e muito na aprendizagem dos alunos. Na cartografia, 

a disponibilização de mapas e imagens de satélite via internet, mudou 

consideravelmente o tratamento e a apresentação das informações espaciais. Sites 

como o Google Maps e Google Earth, são exemplos de ferramentas que permitem ao 

usuário visualizar o espaço em diferentes escalas, proporcionando ao aluno uma 

visualização praticamente real da área desejada, melhor dizendo são aplicativos que 

permitem uma viagem pelo mundo. Onde o aluno não está direcionando apenas o 

olhar ao mapa, mas adquire a possibilidade de agir sobre ele e modificá-lo. São 

ferramentas que estimulam o interesse do aluno e ajudam no processo ensino-

aprendizagem. 
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Além destes temos recursos audiovisuais e o data show que são mais simples, 

mas que fazem uma grande diferença na sala de aula. O novo sempre desperta a 

curiosidade dos alunos e os instiga a questionar e buscar mais conhecimento. Se 

pensarmos numa disciplina como a geografia, onde o professor precisa trazer 

encantamento ao aluno, e estar sempre trazendo exemplos da realidade dos mesmos 

com o intuito de deixar o conteúdo mais próximo possível da realidade do discente, 

ferramentas como estas podem ser extremamente eficaz e audaciosa, desde que seja 

trabalhada de forma correta.  

  Hoje algumas escolas já estão implantando a informática em seus currículos, 

dando aos alunos as primeiras noções do mundo da informatização, o computador 

passou a ser um aliado do professor no processo ensino-aprendizagem. Nas aulas de 

geografia, por exemplo, imagine uma aula de fuso horário, assunto nada agradável, 

que exige cálculos, onde o professor pode mostrar, ao vivo, as diferenças entre as 

horas de uma localidade e outra, ou então acessar um programa que mostre o globo 

terrestre e, ao aproximar a imagem, visitar vários países. Existem inúmeros 

conteúdos que podem ser trabalhados através da internet, como a criação do 

universo, dos planetas que constituem o sistema solar, movimento de rotação e 

translação, etc. Neste sentido percebemos que a tecnologia esta a nossa disposição 

como um instrumento de amplas possibilidades. Como afirma Moran, (2007): 

 

É preciso evoluir para se progredir, e a aplicação da informática 
desenvolve os assuntos com metodologia alternativa, o que muitas 
vezes auxilia o processo de aprendizagem. O papel então dos 
professores não é apenas o de transmitir informações, é o de 
facilitador, mediador da construção do conhecimento. Então, o 
computador passa a ser o 'aliado' do professor na aprendizagem, 
propiciando transformações no ambiente de aprender e questionando 
as formas de ensinar. 

 

O único problema que se enraíza nessa discussão, é a distribuição desigual 

desses instrumentos tecnológicos, infelizmente ainda existem escolas no nosso país 

que não tem acesso a estes recursos. Portanto é imprescindível que o governo 

proponha projetos para que todos os estudantes tenham acesso a esses instrumentos 

 É pertinente ressaltar que somente o acesso não garante o uso didático desses 

aparatos e nem que a inclusão digital vai ocorre em larga escala. É preciso pensar 



 

 

 
 

P á g i n a  | 183 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

também no manuseio desses instrumentos, é necessário investimento na capacitação 

dos profissionais, para que estes possam fazer uso de qualidade desses recursos.  

 Deste modo a utilização dos recursos didáticos na sala de aula, não só de 

geografia como todas as outras disciplinas, precisam ser encarados de forma mais 

séria, visando transformações de atitudes, exercício da cidadania, conscientização das 

responsabilidades sociais de cada um, para que possamos formar cidadãos críticos 

que se façam pertinentes aos problemas que emergem na sociedade, para que os 

estudantes não se percam no tempo e que possam acompanhar as mudanças que 

veem ocorrendo no mundo. 

 

Considerações finais 

 

 Não se pode negar que a tecnologia existe e que ela não pode estar fora da 

escola, elas são recursos do nosso tempo que devem ser empregados de forma 

inovadora no ambiente escolar. 

 Reforçamos, a partir disso, a importância da utilização desses procedimentos 

didáticos no processo educativo, porém alertamos para a necessidade da reflexão 

sobre a utilização, a fim de que não façamos uso de tal tecnologia apenas por 

modismo, é imprescindível considerar a qualidade da formação docente pra uso de 

tais processos, com o intuito dos mesmos estarem preparados para passar o melhor 

para seus alunos. Neste sentido, o professor necessita transpor uma 

instrumentalização técnica, para tornar-se mediador dessas novas informações.  

 O ensino de geografia deve seguir este caminho, fazer uso dessa linguagem 

interativa promovendo o interesse espontâneo dos alunos e despertando a 

curiosidades dos mesmos, dessa forma melhorando significativamente o processo 

ensino aprendizagem e a prática pedagógica. 

A sociedade da informação que presenciamos nos dias atuais exige a formação 

de profissionais com capacidade de pensar criticamente, com capacidade para inovar, 

criar o novo a partir do velho. Dessa maneira, o ensino de geografia tem como uma 

das suas funções preparar o aluno para atuar criticamente no ambiente tecnológico 

em que vivemos. 
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GT3 – Ensino Multicultural nas Ciências Humanas. 

 

Multiculturalismo e interculturalismo: representações da 

diversidade 

 

 COSTA, Maria Ivanúbia Lopes da  
Pós-Graduanda em Educação, e Linguagens para a Multiculturalidade – UERN 

 ivanúbiaLopes@hotmail.com  

 

 

Introdução  

 

Este trabalho apresenta algumas concepções sobre o multiculturalismo no 

contexto escolar, apresentando um confronto entre as concepções do 

multiculturalismo com o interculturalismo, apresentando principalmente, como a 

instituição escolar aborda essa temática no seu cotidiano. 

 Nas últimas décadas, o número de alunos das mais variadas origens compõe o 

quadro de discentes das escolas, essa diversidade permite-nos conviver com as mais 

diferentes culturas. A escola torna-se uma instituição responsável pela formação do 

ser humano. Diante dessa diversidade cabe à instituição escolar proporcionar uma 

reeducação cultural, que não despreze ou descrimine culturas diferentes das ditas 

“superiores”. 

O multiculturalismo apesar de ser uma temática nova, há alguns anos ela se 

tornou tema central da teoria educacional, apoiando-se ao respeito para com a 

diversidade e a diferença. Nessa perspectiva, a escola é o espaço que mais apresenta 

uma variedade de culturas, e é necessário construir praticas educativas que abordem 

as diferenças e tornando o espaço educacional não como instituição discriminatória, 

mas, como um espaço capaz de abraçar as multiculturas. Segundo Perz Gómez (1994, 

p 17) A escola deve ser concebida como um espaço ecológico de cruzamento de 

culturas.  
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 O responsável definitivo da natureza do sentido e da consistência do 
que os alunos e as alunas aprendem em sua vida escolar é este vivo, 
fluido e complexo cruzamento de culturas que se produz na escola, 
entre as propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas 
científicas, artísticas e filosóficas, as deternimações que constituem o 
currículo; os influxos da cultura social constituída pelos valores 
hegemônicos do cenário social, as pressões do cotidiano da cultura 
institucional presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos 
próprios da escola como instituição específica, e as características da 
cultura experiencial adquirida individualmente pelo aluno através da 
experiência nos intercâmbios espontaneios com seu meio. (PEREZ 
GÓMEZ, 2001, p. 17)     

  

 Contudo, a escola sempre teve dificuldade de relacionar-se com a pluralidade 

cultural, pois se sentem mais confortável em manter o padrão homogêneo e a 

padronização, seguindo na maioria das vezes o modelo de cultura europeia. Deste 

modo, abrir espaço para os cruzamentos de culturas foi e esta sendo um dos seus 

maiores desafios.  

Este estudo encontra-se estruturado em duas seções: a primeira irá abordar 

aspectos relacionados ao multiculturalismo, apresentando algumas concepções a 

respeito da diversidade ; a segunda enfatizará o interculturalismo como uma nova 

perspectiva do multiculturalismo   

 

Objetivos  

 

Este trabalho tem como objetivo analisar sobre as concepções do 

multiculturalismo e da perspectiva intercultural, e sua importância para o campo 

educacional, visando à diversidade cultural existente na escola, e em todo ambiente 

educacional, e como a escola aborda essa temática no seu cotidiano. 

 

Metodologia  

 

A pesquisa é de caráter bibliográfico, Segundo Gil (2002, p. 44) “os livros 

constituem as fontes bibliográficas por excelência. Em função de sua forma de 

utilização, podem ser classificados como de leitura corrente ou de referência”. Dessa 
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forma, no trabalho serão utilizados materiais pré-selecionando sobre a temática, para 

constituir a pesquisa. 

 

 Resultados e discussões 

 

Multiculturalismo: pluralidade e diversidade 

 

A multiculturalidade é uma temática que está sendo inserida em nossa 

realidade com grande destaque, uma vez que, a diversidade cultural está presente em 

nossa sociedade através dos costumes, da religião, do modo de agir, das tradições, das 

etnias e valores. As diferentes culturas são observadas principalmente no campo 

escolar, em especifico dentro das salas de aulas, levando-nos a acreditar que não 

poderemos jamais possuir salas de aula de culturas homogêneas, a escola em si é esse 

espaço múltiplo e heterogêneo. Dessa forma, o Multiculturalismo é tido por McLaren 

(1998) como um movimento que foi contextualizado nos Estados Unidos e que 

reivindicavam os direitos das classes minoritárias, o movimento teve inicio em uma 

comunidade negra e posteriormente se difundiu para os demais grupos, originando o 

termo Multiculturalismo, seu principal objetivo era acolher os diversos grupos para 

conviver a pluralidade e as diferenças culturais.  

Segundo Brandim (2008) “o multiculturalismo é uma estratégia política de 

reconhecimento e representação da diversidade cultural, não podendo ser concebido 

dissociado dos contextos das lutas dos grupos culturalmente oprimidos”. Dessa 

forma, ele acrescenta que:  

 

[...] Politicamente, o movimento reflete sobre a necessidade de 
redefinir conceitos como cidadania e democracia, relacionando-os à 
afirmação e à representação política das identidades culturais 
subordinadas. Como corpo teórico questiona os conhecimentos 
produzidos e transmitidos pelas instituições escolares, evidenciando 
etnocentrismos e estereótipos criados pelos grupos sociais 
dominantes, silenciadores de outras visões de mundo. Busca, ainda, 
construir e conquistar espaços para que essas vozes se manifestem, 
recuperando histórias e desafiando a lógica dos discursos culturais 
hegemônicos [...] (2008, p. 61) 
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Deste modo, o multiculturalismo é um movimento que redefine os conceitos 

de culturas e nos faz perceber que não existe uma cultura superior à outra, pois 

vivemos em uma comunidade diversificada com suas identidades e culturas 

específicas. Paulo Freire comunga do mesmo pensamento porque acredita que a 

multiculturalidade não está no poder de uma cultura sobre a outra, mas no respeito 

que deve existir entre as culturas diferentes. 

 
 

A multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas, 
muito menos no poder exarcebado de uma sobre as outras, mas na 
liberdade conquistada de mover-se cada cultura no respeito uma da 
outra, correndo o risco livremente de ser diferente, sem medo de ser 
diferente, de ser cada uma "parasi", somente como se faz possível 
crescerem juntas e não na experiência da tensão permanente, 
provocada pelo todo poderosismo de uma sobre as demais, proibidas 
de ser. (FREIRE,1992, p.156) 

 
 

Nessa concepção Paulo Freire ver a multiculturalidade como parte das 

políticas públicas de educação inclusiva, no entanto, com a perspectiva que na escola 

as multiculturalidades não estariam ligadas apenas as pessoas com deficiência.  

Assim, percebemos que para Freire é necessário criar práticas educativas que 

estimulem a convivência de diferentes grupos em um mesmo ambiente. 

 
 

É preciso reenfatizar que a multiculturalidade como fenômeno que 
implica a convivência num mesmo espaço de diferentes culturas não é 
algo natural e espontâneo. É uma criação histórica que implica 
decisão, vontade política, mobilização, organização de cada grupo 
cultural com vistas a fins comuns. Que demanda, portanto, uma certa 
prática educativa coerente com esses objetivos. Que demanda uma 
nova ética no respeito às diferenças. (FREIRE, 1992, p. 157) 

 

 
O multiculturalismo deve ser pensado durante o processo educacional como 

uma atividade de extrema importância para o desenvolvimento da aprendizagem. No 

entanto, as escolas ainda sentem dificuldades em lidar com a pluralidade e a 

diferença, provocando uma neutralidade no ambiente, pois sentem-se mais 

confortável em continuar homogeneizando as culturas, do que inserir as várias 

culturas no debates presentes no cotidiano escolar. 
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Uma educação multicultural se caracteriza como sendo uma educação que 

consegue envolver e articular a diversidade cultural de seu público de alunos, de 

modo que as mais variadas culturas sejam respeitadas, que possui sua base nos 

movimentos sociais.  

Segundo Banks (1997, p.85) apud Torres (2001, p. 205), “a pedagogia 

multicultural baseia-se numa noção multidimensional do conhecimento, que se 

divide em três áreas principais: conhecimento pedagógico, conhecimento da matéria 

e conhecimento multicultural”. Pode-se afirma que o desenvolvimento da educação 

multicultural não esta somente nas mãos dos professores, mas, nas mãos de todos 

que compõem o campo escolar, para assim, promover mudanças no pensamento dos 

alunos, e diminuindo o preconceito. 

A perspectiva multicultural apoia-se também aos ideais de uma educação 

democrática, com participação de todos os membros que fazem parte do processo 

educativo, não se limitando apenas as membros da gestão e professores, mas é 

importante também a participação ativa dos pais e alunos para o desenvolvimento 

positivo de uma educação multicultural. Nesse ponto de vista Praxedes (2004) 

argumenta:  

 
 

A escola como esfera pública democrática pode possibilitar a 
capacitação de pais, alunos e educadores para a participação na busca 
de soluções para os problemas da escola, do bairro, da cidade, do 
Estado, do País [...] A democracia é um processo de negociação 
permanente dos conflitos de interesses e idéias. Para haver essa 
negociação permanente é preciso o respeito à diferença. Uma escola 
que respeita a diferença é uma escola pluralista que ensina a viver em 
uma sociedade que também é heterogênea. (PRAXEDES (2004, p.1) 

 

 
O multiculturalismo também é uma ideologia, que visa uma igualdade social e 

econômica, que surgiu justamente pelas lutas de classes, pela busca a igualdade, que 

deseja direitos iguais, que almeja uma sociedade sem preconceitos. Nessa perspectiva 

Walzer (1999) argumenta: 

 
 

O multiculturalismo como ideologia é um programa que visa a uma 
maior igualdade econômica e social. Nenhum regime de tolerância 
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funcionará por muito tempo numa sociedade imigrante, pluralista, 
moderna e pós-moderna, sem a combinação destas duas atitudes: 
uma defesa das diferenças grupais e um ataque contra as diferenças 
de classe. 

 

 

Deste modo, percebemos que o multiculturalismo é um movimento que nos 

ensina a conviver com as diferenças, reconhecendo a diversidade de culturas, e 

aproximando o diferente do nosso convívio social, sem anular ou excluir seus 

direitos.  

 

A perspectiva intercultural 

 

A perspectiva intercultural propõe uma educação que reconheça o diferente, 

que busque uma negociação cultural, que possa enfrentar os conflitos nas relações de 

poder, que os grupos sociais interajam e não se permaneçam em conflitos. Conceituar 

interculturalidade Segundo Walsh (2005) é reconstruir um pensamento critico, não 

mais baseado nos legados eurocêntricos.  

 
 

O conceito de interculturalidade é central à (re)construção de um 
pensamento crítico-outro-um pensamento crítico de/a partir de outro 
modo -, precisamente por três razões principais: primeiro porque está 
vivido e pensado desde a experiência vivida da colonialidade [...]; 
segundo, porque reflete um pensamento não baseado nos legados 
eurocêntricos ou da modernidade e, em terceiro, porque tem origem 
no sul, dando assim uma volta à geopolítica dominante do 
conhecimento que tem tido seu centro no norte global. (WALSH, 
2005, p. 25) 
 
 

 No entanto, essa nova perspectiva surgiu recentemente, e esta dando seus 

primeiros passos, seu campo de estudo ainda é restrito, visto que, são poucos os 

pesquisadores que promovem trabalhos nessa linha de pesquisa. O diálogo 

intercultural é promovido através de uma abordagem liberal, que mantém a interação 

com os vários grupos socioculturais. 

 Pode-se explicar o que seria interculturalidade através do prefixo “inter” que 

significa abertura , descentramento, que esta baseado por meio das formações 

hibridas, o seu discurso questiona as formas essencialistas de pensar as formações 
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culturais, que rompem com os preconceitos, e com conceitos predominantes de uma 

cultura eurocêntrica.  

 A proposta intercultural da educação promove um reconhecimento dos 

diferentes grupos, principalmente dos marginalizados, requer principalmente uma 

educação de inclusão, que seja capaz de ativar projetos que proporcione bem estar 

dos que estão englobados no cenário escolar.  

Para Catherine Walsh (2001) a multiculturalidade é, sobretudo um processo 

que proporciona igualdade, além de ser uma tarefa de cunho social e política:  

 
 Um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e 
aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade 
mútua, simetria e igualdade. 

  Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, 
saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um 
novo sentido entre elas na sua diferença. 

 Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades 
sociais, econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de poder da 
sociedade não são mantidas ocultos e sim reconhecidos e 
confrontados. 

 Uma tarefa social e política que interpela ao conjunto da 
sociedade, que parte de práticas e ações sociais concretas e 
conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e solidariedade. 

 Uma meta a alcançar.  
 

Considerando essas afirmações de Catherine Walsh (2001) pode-se perceber 

que o interculturalismo permite a troca de diálogo das diferentes culturas, sem que 

haja qualquer tipo de preconceitos, e proporcionando dialogo com as diversas 

culturas. No entanto, trabalhar sobre interculturalidade é uma tarefa complexa e 

desafiante, pois, ainda são poucos os autores que se dispõe a discutir tal proposta, 

porém, os primeiros passos já foram dados e desejo é que a temática não fique apenas 

os estudos acadêmicos, mas, que chegue nas escolas de forma prática.  

 

Considerações Finais 

  

Com a realização desse trabalho sobre multiculturalidade e interculturalidade, 

podemos perceber que ainda há muito que pesquisar e discutir sobre esta temática 

tão abrangente e complexa. Pois, de maneira geral, é uma temática que ainda requer 
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maiores discussões, visto que, o preconceito e a descriminação é algo evidente em 

nossa sociedade, que ainda dita padrões de cultura, com base numa cultura 

europeizada, desprezando aqueles que não segue o padrão de “normalidade” que a 

sociedade “dominante” determina. 

Diante disso, a educação torna-se o órgão responsável por modificar o 

pensamento das pessoas de modo que exista uma adequação dos indivíduos à 

convivência em um mundo cada vez mais diversificado e multicultural, no qual o 

respeito com os diferentes seja algo primordial para uma sociedade que almeja o 

desenvolvimento a partir das relações sociais, tendo consciência que vivemos em  

uma sociedade de indivíduos com características particulares, não existindo então 

uma uniformidade nas culturas, tão pouco nos comportamentos.   

Com base nessas discussões esperamos que o trabalho possa contribuir para o 

desenvolvimento de uma escola e até mesmo de uma sociedade, que insira a presença 

do multiculturalismo e o interculturalismo na sua vivência educacional, tendo em 

vista as diferenças culturais que podemos encontrar na mesma.  
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GT 3 – Ensino Multicultural nas Ciências Humanas 

 

O Multiculturalismo e as Práticas Pedagógicas no Ensino de 

Geografia  

 

MAIA, Andrea Paula Rego 
Licenciada em Geografia pelo DGE/CAMEAM/UERN e pós-graduanda em Educação e Linguagens 

para a multiculturalidade pelo DE/CAMEAM/UERN. 
andreapaularmaia@hotmail.com  

 

Introdução 

 

Com a intensificação do processo de globalização a nível internacional e 

nacional neste século XXI, a troca de informações e experiências tornou-se mais fácil 

em virtude da inserção e do uso de novos instrumentos tecnológicos na e pela 

sociedade, os quais abrangeram também o setor educacional, de modo que 

atualmente se apresentam como importantes ferramentas capazes de trazerem mais 

qualidade ao processo de ensino-aprendizagem e às práticas pedagógicas aplicadas 

pelos professores em sala de aula.   

A partir das transformações provocadas pela ampliação dos novos 

instrumentos tecnológicos verificamos a existência de uma sociedade cada vez mais 

plural e diversificada em virtude da convivência de grupos de pessoas com 

características distintas, sejam elas relativas à etnia, raça, tradições, culturas, classes 

sociais ou religião em um mesmo espaço, assim como se presencia no ambiente 

escolar. Deste modo, torna-se necessário nos dias atuais que o professor repense e 

modifique suas práticas pedagógicas de modo que possam englobar todas as 

diversidades inerentes ao contexto social vivenciado na contemporaneidade.  
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Assim como no setor educacional, tais transformações tecnológicas 

acompanhadas da globalização ocorrida neste século trouxeram reflexos também 

para o ensino da disciplina de Geografia tanto a nível fundamental como médio. Isto 

porque, os professores passaram a ter em mãos ferramentas com as quais podem 

conduzir e promover um ensino baseado em metodologias que contemplem e 

utilizem os novos instrumentos tecnológicos que as escolas disponibilizam, de modo 

a facilitarem o processo de ensino-aprendizagem e a compreensão dos conteúdos 

pelos alunos.  

No entanto, é perceptível que nem sempre os profissionais se sentem 

capacitados e seguros para utilizarem estes instrumentos tecnológicos em sala de 

aula, bem como também não estão preparados para lidar com a diversidade do 

público de alunos que se faz presente em números cada vez maiores no contexto 

escolar, o que se configura, portanto, em um grande desafio para estes profissionais 

que necessitam transformar suas práticas de ensino para se adequarem a realidade 

vivenciada neste momento atual.  

 

Objetivos  

 

O presente trabalho tem como objetivo principal promover reflexões sobre as 

relações entre o ensino de Geografia e o multiculturalismo, abordando a necessidade 

da interação que deve existir entre ambos para promover uma educação que envolva 

todos os grupos sociais, sem preconceito e discriminação, como também serão 

discutidas as práticas pedagógicas aplicadas pelos professores de Geografia nos dias 

atuais, analisando como estes profissionais devem lidar com as diversidades 

multiculturais no cotidiano escolar.  

 

Metodologia 

 

Para a realização deste artigo foi realizado inicialmente o levantamento 

bibliográfico baseado em leituras de referenciais teóricos que discutem em suas obras 

e estudos envolvendo a temática do multiculturalismo, educação e ensino de 
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Geografia, dentre os quais estão: Candau (2002, 2008, 2011), Torres (2001), Silva 

(2009), Pires (2012), entre outros que abordam em seus estudos a temática em 

evidência neste artigo. 

E a partir da leitura destes referenciais bibliográficos, em um segundo 

momento serão realizadas discussões e reflexões relacionadas à temática em estudo 

no intuito de trazer contribuições para a prática docente, principalmente em 

Geografia de modo a contribuir para que os professores trabalhem de forma eficaz 

com as diversidades multiculturais no cotidiano escolar. 

 

Resultados e Discussões  

 

Multiculturalismo, Educação e Ensino de Geografia – Articulação 

Necessária 

 

À medida que a sociedade passa por transformações ocorrem mudanças 

também nas relações, nos modos de pensar e agir, bem como no comportamento das 

pessoas diante de diversas situações desenvolvidas nos espaços sociais. Com base 

nisso que ganha destaque e importância as discussões acerca desta nova tendência 

presente na sociedade em que vivemos – o multiculturalismo – o qual segundo 

Torres (2001, p.196), “como movimento social, o multiculturalismo é uma orientação 

filosófica, teórica e política que não se restringe à reforma escolar, e que aborda o 

tema das relações de raça, sexo e classe na grande sociedade”, isto nos confirma a 

ideia de que no contexto vivenciado neste momento pós-moderno, tal movimento 

social ganha força, trazendo grandes inovações e mudanças nas relações interpessoais 

desenvolvidas no cotidiano, exigindo dos seres humanos mudanças em seus modos 

de pensar e interagir mediante diversas situações que possam se apresentar na 

sociedade. 

Segundo Candau (2008), o multiculturalismo é um movimento social que 

traz consigo grandes polêmicas em virtude da complexidade e amplitude que este 

termo apresenta na sociedade, ao mesmo tempo, é importante lembrarmos que o 

mesmo é fruto da luta dos grupos sociais, não tendo surgido nos espaços acadêmicos. 
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A partir destas questões podemos identificar a importância e a representação que este 

movimento social apresenta para a sociedade atual, que se configura cada vez mais 

como uma sociedade plural, por integrar grupos identitários e culturais que 

apresentam características diferentes entre si. 

Neste sentido, reconhecemos o objetivo do multiculturalismo como sendo a 

luta pela convivência pacífica e respeitosa de diferenças e igualdades em um mesmo 

espaço, dentre os quais se destacam os espaços escolares, visto que é a escola um 

ambiente no qual existe uma grande quantidade de pessoas distintas convivendo 

diariamente, o que se constitui em um grande desafio a busca por uma convivência 

respeitosa das pessoas diante das diferenças e diversidades.     

Sobre a intrínseca relação existente entre multiculturalismo e educação, 

Candau (2002, p. 53) nos lembra que “[...] as propostas que visam articular a 

educação e a diversidade cultural nascem do reconhecimento da pluralidade de 

experiências culturais que moldam a sociedade contemporânea e suas relações.” O 

que nos evidencia a necessidade de, principalmente nos espaços escolares, 

trabalharmos a identidade e a diferença de modo que as identidades possam ser 

preservadas a partir de relações de respeito e aceitação para com as diferenças, 

considerando que ambas são interdependentes para existirem e necessitam estar 

articuladas entre si. 

No que diz respeito à identidade e a diferença no ambiente escolar, as 

preocupações são ainda mais intensas com relação à maneira como os profissionais 

da educação devem conduzir e trabalhar com estes elementos de forma interativa nas 

escolas, incentivando uma convivência harmoniosa e destituída de preconceitos entre 

os alunos diante da diversidade cultural que se apresenta de modo amplamente 

visível nestes ambientes. Diante disso, Silva (2009, p. 97) vem lembrar que: 

 

A questão da identidade, da diferença e do outro é um problema 
social ao mesmo tempo que é um problema pedagógico e curricular. É 
um problema social porque, em um mundo heterogêneo, o encontro 
com o outro, com o estranho, com o diferente, é inevitável. É um 
problema pedagógico e curricular não apenas porque as crianças e os 
jovens, em uma sociedade atravessada pela diferença, forçosamente 
interagem com o outro no próprio espaço da escola, mas também 
porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser 
matéria de preocupação pedagógica e curricular. 
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Com relação ao ensino da disciplina de Geografia, apesar das diversas 

mudanças que já tem apresentado, ainda se faz necessário a realização de 

transformações no processo de ensino-aprendizagem desta disciplina para que deste 

modo as diversidades culturais possam ser trabalhadas de forma adequada e coerente 

com as necessidades exigidas pela sociedade, considerando que 

 

[...] a Geografia escolar não tem permitido que o aluno se aproprie 
dos conhecimentos geográficos de modo a compreendê-los, 
questioná-los e utilizá-los como instrumento do pensamento que 
extrapolam situações de ensino/aprendizagem eminentemente 
escolares, e colaborem para a formação de indivíduos críticos, 
conscientes e atuantes como cidadãos que refletem e interferem 
positivamente na sociedade contemporânea. (PIRES, 2012, p. 2) 

 

O que observamos com relação ao ensino de Geografia nos dias atuais é que o 

mesmo passou por grandes transformações para se adequar às exigências que o 

sistema capitalista impõe juntamente com a sociedade, no entanto tais 

transformações ainda não foram suficientes para promover um processo de ensino-

aprendizagem capaz de contemplar e trabalhar a pluralidade cultural de forma 

agregada ao ensino de Geografia, isto porque é necessário pensar em um currículo de 

geografia que contemple as questões das diferenças sociais, étnicas, raciais e de 

gêneros numa visão multicultural. 

Segundo Pires (2012) apesar das profundas mudanças ocorridas na sociedade 

ao longo dos últimos anos, determinadas pelas relações políticas, econômicas e 

sociais, consagrou-se um determinado modelo de Geografia escolar que vem sendo 

reproduzido desde as suas origens até os dias atuais, um modelo que ainda se 

assemelha ao modelo tradicional pelo seu caráter descritivo, que induzem os alunos 

ao uso de métodos que exploram a memorização das informações, e não dão ênfase à 

associação das informações com os fatos e acontecimentos da realidade o que se 

constitui em um elemento imprescindível para a realização de uma aprendizagem 

eficaz e voltada para o reconhecimento das diferenças dos outros. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN´s (BRASIL, 

2006, p. 43),  
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A Geografia compõe o currículo do ensino fundamental e médio e 
deve preparar o aluno para: localizar, compreender e atuar no mundo 
complexo, problematizar a realidade, formular proposições, 
reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e 
atuar criticamente em sua realidade tendo em vista a sua 
transformação. 
 

Ao mesmo tempo em que propõem estes objetivos, os PCN´s propõem 

também como integrante dos temas transversais a temática da pluralidade cultural, a 

qual está relacionada ao reconhecimento e à valorização de características étnicas e 

culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às 

desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e 

excludentes que se desenvolvem na sociedade brasileira (BRASIL, 2006). 

Deste modo, percebemos que para a realização de um ensino de Geografia de 

forma articulada, envolvendo questões referentes à valorização das identidades 

nacionais de cada grupo social, buscando uma convivência harmoniosa e que 

incentive os alunos a respeitarem as diferenças com as quais se deparam no cotidiano 

escolar é necessário que todo o corpo docente das escolas se mobilizem e busquem 

renovar e recriar propostas e metodologias que promovam a interação entre os mais 

diversos grupos sociais no espaço escolar.  

Entretanto, para que isto aconteça se faz necessário que os professores, 

agentes principais do processo educativo, promovam mudanças, sobretudo, em suas 

práticas pedagógicas, no intuito de adequá-las às novas exigências determinadas por 

esta tendência atual, visto que “o multiculturalismo não pode deixar de estar 

presente, pois a relação entre educação e cultura é de entrelaçamento, de articulação, 

não se concebendo uma escola monocultural, desvinculada da sociedade a qual tem o 

objetivo de atender” (BUCZENKO, 2012, p. 5). 

  A seguir discutiremos sobre as mudanças necessárias nas atuais práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores da disciplina de Geografia, objeto deste 

estudo para envolverem o multiculturalismo como elemento integrante de suas 

práticas. 

 

 

As Práticas Pedagógicas no Ensino de Geografia e o Multiculturalismo 
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Sabemos que na atualidade as escolas apresentam um público cada vez mais 

diversificado de alunos no que diz respeito às suas características sociais, culturais, 

étnicas e sexuais o que exige do professor a realização de práticas pedagógicas e 

metodologias que reconheçam as diferenças que se fazem presentes em suas 

realidades de ensino e que envolvam todos os alunos no processo de ensino-

aprendizagem de modo que os mesmos possam adquirir um ensino de qualidade, 

flexível e democrático, visto que 

    

[...] ensinar e aprender exige hoje muito mais que saber o conteúdo. 
Do professor espera-se que seja competente, que tenha domínio da 
disciplina, que utilize técnicas de ensino variadas e metodologias 
inovadoras, que planeje suas aulas, que esteja atualizado, que saiba 
comunicar-se com os alunos e motivá-los, que crie bom ambiente em 
sala de aula, que tenha bom relacionamento com os alunos, que 
busque crescimento profissional, que seja ser capaz de trabalhar e 
aprender com seus pares e que busque inovar sua prática pedagógica 
constantemente. (PIRES, 2012, p.06) 

 

A necessidade de mudar esta realidade na qual as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores da educação básica se apresentam como ineficientes, 

precárias e ultrapassadas é evidente. E, assim como nas mais diversas disciplinas da 

educação básica, no ensino da disciplina de Geografia também podemos identificar o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que não conseguem atingir as dimensões 

necessárias para a realização de um ensino crítico, capaz de dialogar com as 

transformações espaciais, reconhecer e trabalhar de modo adequado as diferenças e 

desigualdades presentes no contexto da sala de aula. 

 O que é possível verificar com relação às práticas pedagógicas desenvolvidas 

atualmente pelos mais diversos professores de Geografia é ainda o uso de métodos e 

metodologias tradicionais e arcaicos, que incentivam o aluno à memorização dos 

conteúdos, desarticulados com a realidade que vivenciam, o que não proporciona um 

ensino que promova aos alunos a aquisição de habilidades e competências 

necessárias para uma aprendizagem eficaz da disciplina. Isto pode ser justificado 

porque “não é possível preparar alunos capazes de atuar como cidadãos, ensinando 

conceitos geográficos desvinculados da realidade ou que se mostrem sem significado 
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para eles [...]”, pois dificilmente os mesmos irão assimilar e demonstrar qualquer 

interesse em aprender tais conteúdos. 

Deste modo, segundo Silva, Capistrano e Gonçalves (2010, p. 178), “a 

geografia escolar deve ser trabalhada de forma a instrumentalizar os discentes para 

lidarem com a espacialidade e com suas múltiplas conexões”, visto que somente 

através da associação dos conteúdos trabalhados em sala de aula, a partir do livro 

didático com metodologias dinâmicas, que considerem os conhecimentos prévios dos 

alunos e que estejam atreladas à suas realidades sociais e culturais é que o ensino de 

Geografia se justificará e terá o tão desejado interesse dos alunos.  

Além disso, outro ponto importante envolvendo o ensino de Geografia e das 

demais disciplinas é a inclusão da temática do multiculturalismo nas escolas, uma vez 

que a sociedade brasileira vivencia uma nova realidade, assumindo uma nova 

configuração em virtude do processo de hibridização cultural desenvolvido no 

território brasileiro, o qual atinge o âmbito educacional.  

Segundo Candau (2010) a escola deve trilhar um caminho no sentido de 

construir práticas pedagógicas que assumam uma perspectiva intercultural, esta que 

por sua vez se preocupa com a articulação entre as igualdades e diferenças, 

resgatando os processos de construção de identidades como elementos fundamentais 

para o processo educacional, bem como para as práticas pedagógicas. 

Deste modo, trabalhar os conteúdos geográficos numa perspectiva 

intercultural significa desconstruir os paradigmas da cultura dominante, como 

aqueles que devem ser seguidos, reconhecer e resgatar os processos de construção e 

valorização de identidades culturais, bem como desenvolver metodologias que 

busquem trabalhar os conteúdos geográficos de forma condizente e interativa com a 

realidade social e espacial que os alunos vivenciam na prática, e assim serão 

formados cidadãos capazes de dialogarem com os diferentes grupos socioculturais 

presentes tanto no contexto escolar, incluindo a disciplina de Geografia, como na 

própria sociedade de modo geral. 

 

Considerações finais 
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A partir das discussões desenvolvidas no decorrer deste estudo, ficou 

evidente que a educação se constitui em um instrumento fundamental para 

transformar a forma de pensar e agir das pessoas de modo a adequá-los à convivência 

em um mundo cada vez mais diversificado e multicultural, no qual o respeito e o 

reconhecimento das diferenças, principalmente no espaço escolar, se tornam 

elementos determinantes. 

O desafio para incorporar ao ensino da disciplina de Geografia uma 

perspectiva multicultural, que reconheça as diferenças socioculturais dos indivíduos 

que compõem a sociedade pode ser alcançado através da busca por alternativas 

pedagógicas, que trabalhem com as questões de identidade e diferença à medida que 

trabalha os próprios conteúdos da disciplina, os quais dão abertura para tal, ficando à 

critério do professor incorporá-las à sua atuação em sala de aula.  

Assim, cabe aos professores e ao corpo docente escolar a busca por propostas 

de ensino que reconheça as diferenças de identidades culturais dos alunos, 

induzindo-os à uma convivência pacífica e respeitosa para com os outros e 

contribuindo para a exclusão dos preconceitos e discriminações que ainda se fazem 

presentes em nossa sociedade de forma intensa. Portanto, aprender a conviver com 

as diversidades no contexto escolar, se constitui em uma peça fundamental para o 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem que promova uma 

educação de qualidade e acessível para todos os cidadãos, independentemente das 

diferenças que possam apresentar.     
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Introdução 

 

Atualmente a problemática das relações entre diversidade cultural e cotidiano 

escolar constitui um tema de especial relevância para a construção de uma escola 

verdadeiramente democrática, uma educação multicultural ressalta os aspectos que 

se relacionam com o horizonte filosófico, ideológico e político-social do 

multiculturalismo, o combate ao racismo e a outros tipos de descriminação, 

preconceito e o respeito à valorização da diversidade cultural. 

 O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de abordar as relações 

étnico-raciais no contexto da Educação Infantil. Para alcançar este objetivo buscou-se 

embasamento teórico em autores como: Campos (2010), Candau (2011), Torres 

(2001), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) 

entre outros que abordam a questão da diversidade na Educação Infantil. Utilizamos 

como instrumento de investigação a pesquisa bibliográfica das obras supracitadas 

que nos proporcionaram um maior conhecimento a respeito da importância de 

trabalhar a diversidade no contexto da Educação Infantil. Dessa forma essa temática 

deve ser abordada levando em consideração as diversas culturas existentes no espaço 

da instituição. 

 Com isso, defendemos que a educação multicultural no cotidiano da sala de 

aula suscita muitas questões para a didática relacionada com a seleção do currículo, 
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enfocando os eixos temáticos da Educação Infantil de forma interdisciplinar através 

das estratégias de ensino, o relacionamento entre professor e aluno e dos alunos entre 

si. 

 

Objetivos 

  

Investigar como as relações étnico-raciais são abordadas no contexto da 

Educação Infantil levando em consideração a aceitação do outro em suas diferenças e 

particularidades.  

 

Metodologia 

 

O multiculturalismo é um termo que descreve a existência de várias culturas 

numa localidade, país ou cidade com no mínimo uma predominante, o 

multiculturalismo está voltado para as políticas das diferenças com as lutas de classes 

contra a sociedade, racista, sexista e classista. 

 O multiculturismo, como movimento social está relacionado às orientações 

filosóficas, práticas que não se restringe as mudanças na escola e que tem como 

finalidade abordar as relações de raça, sexo e classes sociais nas grandes sociedades. 

Cada cultura possui sua identidade que vai depender do espaço geográfico no qual o 

indivíduo está inserido. Assim, só quem pode dar autenticidade para a identidade é o 

próprio grupo, uma vez que cada grupo possui sua identidade cultural. Sendo assim, 

a educação multicultural segundo Torres (2001, p. 215), “busca prover todos os 

estudantes independente de sexo, etinicidade, raça, cultura, classe social religião ou 

condição excepcional com uma educação de boa qualidade nas escolas”.   

 Nossas discussões estão pautadas em estudiosos como: Campos (2010), 

Candau (2011), Torres (2001), Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil-RCENEI (1998). Utilizamos como instrumentos de pesquisa análise em livros 

e artigos para a realização de pesquisa bibliográfica, que veio contribuir de forma 

eficaz para a sistematização desse texto, elencando a importância de trabalhar as 

relações étnicos- raciais no cotidiano da Educação Infantil. 
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 Sabemos que na escola encontramos diversas culturas sendo necessário 

respeitá-la e trabalhar uma metodologia que interaja com todos sem descriminá-los 

do seu grupo. De acordo com Candau (2002, p.72) “Cultura pode então ser entendida 

como tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Assim, sendo, toda pessoa 

humana é produtora de cultura, não é apenas privilégio a certos grupos sociais nem 

pode ser apenas atribuída à escolarização formal”. Entendemos que cada grupo 

possui sua identidade cultural, por isso é importante na sala de aula trabalhar a 

cultura respeitando os valores de todos.  

 Pois no momento atual, as questões culturais, não podem ser ignoradas pelos 

educadores, correndo o risco das escolas se distanciarem das inquietações dos jovens 

e das crianças que nela estão inseridos. 

De acordo com Candau (2011, p. 18): 

 

O multiculturalismo não nasceu nas universidades e no âmbito 
acadêmico em geral, são as lutas dos grupos sociais discriminados e 
excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os referidos as 
questões étnicas e entre eles, de modo particularmente significativo 
entre nós, os referidos as identidades negras que constituem o lócus 
de produção do multiculturalismo. 
 
 

 Fica assim explícito que o multiculturalismo é o respeito das diferenças nas 

desigualdades, ou seja, que todos possam ter o direito de igualdade, através das lutas 

sociais, onde juntos possam buscar conhecimentos para formar uma sociedade 

menos excludente. 

 Segundo Candau (2011, p. 19) vivemos em uma sociedade multicultural e 

“podemos afirmar que as configurações multiculturais dependem de cada contexto 

histórico, político e sociocultural”. Neste sentido a autora enfatiza as concepções do 

multiculturalismo, elencando que a abordagem assimilacionista, está voltada para 

uma cultura hegemônica, ou seja, não existe igualdade para todos. Já o 

multiculturalismo diferencialista, tem como finalidade o reconhecimento das 

diferenças, “sendo privilegiada a formação de comunidades culturais homogêneas 

com suas próprias organizações, bairro, escolas, igreja, clubes, associações” etc. 

Candau (2011, p. 22). A perspectiva intercultural, a autora aborda ser a mais 

relevante para a construção de uma sociedade democrática, pluralista e inclusiva para 
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os dias atuais que possa articular as políticas de igualdade com as políticas de 

identidade a qual podemos presenciar no contexto atual. 

 Essa perspectiva intercultural concebe as culturas em contínuo processo de 

elaboração, ou seja, de construção e reconstrução em que cada cultura possui suas 

raízes que são históricas e dinâmicas. Candau (2011, p. 22) Aborda ainda que: “nas 

sociedades em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos e 

mobilizadores da construção de identidades abertas, o que supõe que as culturas não 

são puras”. 

 Assim, a perspectiva, intercultural tem como objetivo uma educação voltada 

para o dialogo, em busca de uma interação entre os diferentes grupos sociais e 

culturais, isto é uma educação que busca enfrentar os conflitos causados pela 

assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais. 

 Todavia, “educar na perspectiva intercultural implica, portanto, uma clara e 

objetiva intervenção de promover o diálogo e a troca entre diferentes grupos, cuja 

identidade cultural e dos indivíduos os constituem em permanente movimento de 

construção (Candau, 2006, p. 475). 

 A interculturalidade tem como base o reconhecimento do direito a diferença 

como também a luta contra a discriminação promovendo um diálogo entre as pessoas 

e os grupos de diversas culturas sociais. 

 O objetivo do multiculturalismo, não é mudar a cultura dominante é interagir 

as culturas na cultura dominante nas suas vivências e experiências. Na escola, não 

devemos simplesmente levar em consideração as informações e as novas tecnologias, 

mas devemos levar em consideração o diálogo com o processo de mudança entre os 

jovens e crianças respeitando sua identidade. 

 Segundo Candau (2011, p. 35):  

 

Os educadores e educadoras estão chamando a enfrentar as questões 
colocadas por esta mutação cultural, o supõe não somente prover a 
análise das diferentes linguagens e produtos culturas como também 
favorecer experiências de produção cultural e de ampliação do 
horizonte cultural dos alunos e alunas aproveitando os recursos 
disponíveis na comunidade escolar e na sociedade. 
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 Os professores precisam planejar suas aulas, utilizando os recursos existentes 

no contexto escolar, contribuindo na formação de novas identidades capazes de 

enfrentar os desafios existentes na sociedade atual. 

 Devemos ressaltar que lidar com as identidades não se revela tarefa simples 

nas escolas, uma vez que, nem todo profissional possui o conhecimento a respeito da 

temática por ser pouco discutida nos cursos de formação de professores. 

 

Resultados e discussões  

 

Os resultados nos demonstraram que no contexto da educação infantil, ao 

considerar que as crianças são diferentes entre si é preciso propiciar uma educação 

em que as condições de aprendizagem respeitem as necessidades e ritmos individuais 

de cada criança, considerando suas características próprias. Para isso, é necessário 

que os adultos que convivem na instituição com as crianças, mostrem atitude de 

respeito à diversidade para que as crianças sejam estimuladas a conviver com o 

diferente. “Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades e de 

conhecimentos, até as diferenças de gêneros, de etnia e de credo religioso, o respeito 

a essa diversidade deve permear as relações cotidianas” (RCNEI, 1998, p. 41). 

Sabemos que a educação infantil, é considerada pela LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Ed. Nacional 9394/96), como primeira etapa da Educação Básica em que a 

criança ingressa na pré-escola aos quatro anos de idade. Assim a criança ao chegar à 

escola tem o direito de ser respeitada, cuidada e educada, levando em consideração 

seus aspectos físicos, cognitivos, afetivo e sociocultural.  

Ao trabalhar, com esses valores cabe ao professor mediar atividades que 

favoreçam as crianças o respeito entre as pessoas de sexos diferentes permitindo que 

a criança brinque fazendo o papel de homem como o da mulher exigindo uma 

atenção constante por parte do professor, “para que não sejam reproduzidos nas 

relações com as crianças padrões estereotipados quanto aos papeis do homem e da 

mulher, como por exemplo, que a mulher cabe cuidar da casa e dos filhos e que ao 

homem cabe o sustento da família e tomada de decisões”. (RCNEI 1998, p. 42). 
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 O trabalho sobre a diversidade tem grande importância na Educação Infantil, 

proporcionando uma integração entre a instituição e a família, desenvolvendo 

atitudes de respeito às diferentes culturas que assolam o contexto escolar. Cabe aos 

professores, como também os profissionais que estão inseridos na Educação Infantil, 

respeitar as particularidades das crianças considerando suas diferenças individuais, 

sociais, econômica, culturais, étnicas, religiosas entre outros. As crianças têm o 

direito de adquirir um bom desenvolvimento através das experiências adquiridas na 

instituição, pois a socialização torna possível a criança a compreensão do mundo 

através das experiências adquiridas com outras crianças e com os adultos adquirindo 

o conhecimento das práticas sociais e dos valores éticos e morais, como também os 

padrões de comportamento para viver em sociedade. Segundo campos, (2010, p. 177).  

“No processo de socialização a escola tem um papel fundamental, por constituir-se em uma 

das principais instituições responsáveis pela formação do sujeito, possibilitando a este a (re) 

construção de valores e condutas, bem como a afirmação de identidades”.         

  Dessa forma, a educação é um processo que visa favorecer a construção dos 

diversos saberes culturais e sociais dos indivíduos ocorridos através das relações 

interpessoais no seio da sociedade na qual o indivíduo está inserido.  

 A criança ao chegar à escola traz consigo seu conhecimento de mundo, ou seja, 

um aprendizado que teve início no seio familiar e que irá sistematizar, na escola, pois 

na instituição escolar a criança estará envolvida com uma diversidade cultural, que 

através do seu contato direto, irá contribuir na constituição de sua identidade social.      

 Campos (2010, p. 178) afirma que: “a formação da identidade se dá a partir da 

interação do indivíduo com o meio em que está inserido e acontece por meio da criação da 

ideia ou de sentimento de pertencimento das pessoas dos diferentes grupos sociais e das 

situações existentes na sociedade”. 

 As identidades são construídas a partir do olhar do outro, pois a identidade 

não é fixa, não é homogênea, são representações sociais assimiladas pelos diversos 

grupos sociais que compõem a sociedade através das relações dos sujeitos com o 

outro no decorrer de sua vida, a identidade é um produto em construção, 

permanecendo sempre incompleta, em processo a ser formada. 

 Assim, a constituição da identidade das crianças encontra-se no círculo das 

pessoas com quem as crianças convivem no início de sua vida, sendo a família a 
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matriz dessa socialização, onde cada um dos membros possui sua própria identidade, 

além da família, profissionais da educação e demais adultos que serão referências, ou 

seja, serão modelos para a criança direcionando o que pode ou não ser feito, 

transmitindo-lhe os valores morais e étnicos para viver na sociedade. Segundo o 

referencial curricular. (RCNEI, 1998, 13). 

 

O ingresso na instituição de educação infantil pode alargar o universo 
inicial das crianças, em vista da possibilidade de conviverem com 
outras crianças e com adultos de origens e hábitos culturais diversos, 
de aprender novas brincadeiras, de adquirir conhecimentos sobre 
realidade distantes.    
 
 

 A instituição tem como finalidade tratar a questão da diversidade, de forma 

que a criança perceba a valorização da sua cultura e dos demais colegas, dependendo 

de como a criança é tratada pelo professor e pelo grupo em que se insere ocorre um 

grande impacto na  formação de sua personalidade uma vez que sua identidade está 

em construção. 

 Na Educação Infantil a criança vive um período de descobertas e socialização, 

elaborando suas representações dos papeis sociais exercidos pelas pessoas de seu 

contexto através das brincadeiras.  

Todavia, é na Educação Infantil que ocorre o início da experiência escolar, a 

criança terá a oportunidade de conviver em grupo social mais amplo, sendo essa fase 

um período de aprendizagem e desenvolvimento em que a criança constrói a 

autonomia e a identidade, iniciando a vivência de diferentes linguagens: corporal, 

musical, oral e escrita, entre outras que refletem gradativamente em cada etapa do 

desenvolvimento das crianças, possibilitando que elas reflitam sobre o mundo no 

qual está inserida. 

 

Considerações finais  

 

 Vimos no decorrer do texto que a educação multicultural está voltada para 

uma educação onde os seres humanos sejam respeitados em todos os aspectos com 

seu direito de igualdade perante a sociedade.   
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 A educação multicultural visa uma escola onde os grupos possam interagir 

com os outros respeitando a especificidade de cada um. Assim, trabalhar essa 

temática na educação infantil é fundamental, para que desde pequena a criança 

perceba que deve haver um respeito entre as pessoas com a qual ela convive no meio 

em que está inserida. 

 Portanto, um dos desafios da Educação Infantil, é aprofundar a perspectiva 

intercultural no seu trabalho pedagógico. Para tanto é imprescindível o conhecimento 

da realidade das crianças, seu modos de vida, valores e comportamentos. Além do 

conhecimento da diversidade sociocultural das crianças e suas famílias a escola 

precisa construir uma pedagogia que seja capaz de estabelecer relações dialógicas 

entre as diferenças. Este trabalho nos proporcionou um conhecimento relevante 

acerca da educação multicultural e especificamente como é abordada na Educação 

Infantil estimulando as crianças conviver de forma respeitosa com os diversos grupos 

existente no contexto da pré-escola. 
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GT 3 – Ensino Multicultural nas Ciências Humanas 

 

Paideía, eros e diversidade cultural no banquete de platão – as 

diversas faces de eros 

 

GOMES, Erick Vinícius Santos 
Docente do Departamento de Educação, CAMEAM/UERN                                                                                                                                     

erickvsg@gmail.com  

 

Introdução 

 

As curiosidades sobre a sexualidade e os sentimentos que ela desperta sempre 

esteve presente ao longo da história da humanidade. Podemos verificar diversas 

obras de arte da Antiguidade, ou até mesmo desenhos pré-históricos que retratam o 

corpo humano; e muitos com ênfase nos órgãos genitais. O pênis, por exemplo, 

conhecido como "falo" ao estar ereto, já foi idolatrado como o símbolo de fertilidade, 

de sorte, de proteção, de poder e de liderança pelas mais diversas culturas do globo 

terrestre e ainda tem vital importância simbólica na atualidade. Referências sobre 

esse estudo podem ser encontradas desde a Idade Antiga, nos escritos do filósofo 

Platão, onde ele identificava o deus Eros como o deus do amor e dos apetites sexuais, 

deus do instinto básico da vida e responsável pela atração entre os corpos. Em 

contrapartida, ao analisarmos os discursos a partir do século XVII, percebemos que o 

ato sexual passou a ser colocado pela burguesia e principalmente pela Igreja em outro 

patamar, retirando-lhe a centralidade. Foucault analisa que, apesar de marcada por 

relações de poder, a sexualidade não pode ser vista como uma mera extensão de 

conflitos marcados pela luta de classes. Se para a aristocracia a “pureza” estava no 

sangue, para a burguesia ela se encontraria apenas na busca de uma sexualidade 

garantidora da diferenciação frente aos demais componentes da sociedade. Somente 

quando se colocam problemas econômicos, como, por exemplo, o controle das 

populações, que a sexualidade do trabalhador passará a constituir problema. Assim é 

que a burguesia desempenha papel significativo na evolução de uma nova visão de 

sexualidade, mas não necessariamente sob a forma de “censura”. Quanto à Igreja, 
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sobretudo a Católica, que dominava de uma certa forma a mentalidade da sociedade 

da época, a sexualidade ficou restringida à ideia de procriação donde qualquer tipo de 

controle de natalidade, ao contrário do propagado pelos especialistas da demografia, 

é visto como pecado – muitos pesquisadores da antiguidade clássica tem percebido 

que os gregos foram livres em todos os âmbitos de suas vidas no que cerne a 

sexualidade, a antiguidade ainda tem algo - diretrizes que nos possibilita a dialogar 

com o nosso mundo contemporâneo.  

 

Objetivos 

 

Tendo a nítida noção de que, a importância da filosofia reside em sua própria 

origem, postando-se como ciência humana a serviço da razão, ganhando o status de 

saber perfeito - em alguns círculos – e de saber conhecer – em outros, tomamos como 

objetivos as seguintes metas: 

 Debater sexualidade humana e reconhecer a força dos debates filosóficos 

e a ampliação de abordagens filosóficas como resolução dos problemas 

contemporâneos; 

 Buscar a relação entre sexualidade, Filosofia, Educação e sociedade no 

sentido de encontrar diretrizes que nos possibilitem construir um discurso 

mais humano e contemporâneo; 

 

Metodologia 

 

A pesquisa consiste numa investigação bibliográfica, onde tomamos como 

objeto de pesquisa o Banquete de Platão que pertence a Antiguidade Clássica. Neste 

diálogo, o filósofo retrata o cenário sócio-político-cultural da Atenas dos séculos V e 

IV a.C, tendo como objeto de reflexão a educação ateniense através de Eros e suas 

diversas variações sociais, através do discurso da ascese erótico filosófico  visa 

apresentar seu projeto de padéia filosófica para o ensino da areté (virtude). O método 

adotado nessa pesquisa será a hermenêutica, o que entendemos por esse método 

tão usado em pesquisa de cunho filosófico? O termo "hermenêutica" remete ao deus 
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grego Hermes, o mensageiro dos deuses, aquele que traz notícias. O hermeneuta seria 

aquele que tanto transmite quanto interpreta uma mensagem, já que não é possível 

separar uma coisa da outra. Por conseguinte, hermenêutica seria a arte de interpretar 

o sentido da palavra do autor, principalmente de textos clássicos.  

          Para o filósofo Wilhelm Dilthey (1833-1911) a pergunta fundamental da 

hermenêutica é: "como é possível o compreender?" Ou seja, o que me torna capaz de 

compreender o que outra pessoa disse ou "quis dizer"? No caso das ciências da 

natureza, a interpretação do cientista é algo a ser anulado para deixar os fatos falarem 

por si mesmos, de modo a garantir a objetividade do conhecimento. Nas ciências 

humanas, ocorre o processo inverso, é justamente a vivência do sujeito que permite 

atribuir uma significação aos acontecimentos. O elemento da hermenêutica é a 

compreensão - Compreendendo a mim e aos outros - cada um de nós atribui um 

significado às nossas vivências construindo a nossa biografia individual, que é o que 

permite que eu me reconheça quando olho as fotos de minha infância, por exemplo. É 

também a minha biografia individual que permite que eu estabeleça uma conexão 

entre a vivência individual e a existência coletiva, o que possibilita que eu 

compreenda os outros da mesma forma com que compreendo e interpreto as minhas 

próprias vivências. Por exemplo, que se estivesse no lugar de outra pessoa em uma 

determinada situação teria feito isto ou aquilo. Ao observar o modo de agir de 

alguém, eu posso compreender não só o que ele está fazendo, mas também o sentido 

possível de sua ação, isto é, o que o sujeito pretende ao realizar tal ação. Da mesma 

forma, quando observo a expressão de alguém, posso inferir se ela está triste, 

preocupada etc. Além do agir e da expressividade, a linguagem constitui o principal 

meio para se compreenderem as manifestações vitais. É através dela que as vivências 

se exteriorizam permitindo que se tornem comuns, constituindo nosso mundo 

cultural. As vivências são, portanto, o que possibilita nossa compreensão mútua, que 

nem sempre está isenta de mal-entendidos. 

 

Resultados e discussões 
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Desde o aparecimento do ser humano no mundo, a sexualidade já era um 

fenômeno existente, mas a História do Estudo da Sexualidade só vem sendo pensada 

nos últimos séculos. Durante todo este percurso encontramos diferentes formas de 

expressão dessa sexualidade, carregadas de valores, estigmas e preconceitos de cada 

época e sociedade. Longe de ser somente um ato físico, acabou adquirindo significado 

simbólico bastante complexo e hoje funciona como uma estrutura social e cultural 

situada dentro de um sistema de poder. Entretanto, com a difusão dos estudos e 

princípios da Revolução Científica, a medicina se tornou um ator fundamental neste 

processo, ao instaurar uma série de procedimentos pelos quais as práticas sexuais 

passaram a ser analisadas, a partir de uma visão filosófica e “científica”. Tal discurso 

se torna poderoso à medida que não fala em nome de especulações e de falsas crenças 

determinadas pelos dogmas da Igreja cristã, dando um lugar central à objetividade 

junto às observações criteriosas baseadas nos métodos científicos que garantem uma 

“verdade” irretocável e, por isso mesmo, que se coloca na condição de guia para o 

estudo e prática sexual. 

   Nos tempos atuais, destacou-se no estudo da sexualidade o surgimento da 

psicanálise, com os estudos de Sigmund Freud, que se referiu a esse mesmo deus 

Eros de Platão como a libido, força vital de amor. O tema da sexualidade foi primeiro 

abordado por Michel Foucault que problematiza essa questão confrontando-a com a 

moral contemporânea. De acordo com o contexto social do mundo moderno, o papel 

do homem e da mulher na sociedade seria paralelo aos papéis dos dois gêneros no 

mundo greco-romano. Neste caso, os gêneros não são caracterizados em um aspecto 

biológico, mas sim pelo caráter social. Para os estudiosos de cultura contemporânea, 

o sexo não seria uma ação natural, e sim uma construção de cada época. Portanto, 

significa que o conceito de sexo muda de acordo com a convenção de cada sociedade. 

Sendo assim, o que é convenção seria considerado natural e adequado porque assim 

como "praticamente toda configuração imaginável de prazer pode ser 

institucionalizada como convenção."Hoje, o interesse pelo estudo da Sexualidade é 

cada vez mais forte no mundo inteiro. Verificamos um avanço na tentativa de melhor 

capacitar os profissionais de diferentes áreas visando aumentar seus desempenhos 

em suas diferentes funções. Atualmente, além de médicos, temos psicólogos, 
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enfermeiros e educadores investindo nessa área através do desenvolvimento de 

trabalhos de pesquisa aprofundados no tema. É importante ressaltar que, para uma 

melhor compreensão da dinâmica da sexualidade, é necessário uma desvinculação de 

valores próprios que podem trazer conclusões preconceituosas de uma determinada 

sociedade – nosso projeto visa esse contexto sócio filosófico exposto acima. 

          Como já mencionado, nosso projeto de pesquisa cujo tema é: Paideía, Eros e 

diversidade cultural no banquete de Platão – as diversas faces de eros está 

vinculado ao Grupo NEED-Grupo de Estudos Em Educação - UERN e ao Núcleo de 

Estudos Platônicos & Antiguidade da Universidade Estadual da Paraíba 

/UEPB/CNPq – núcleo do qual fazemos parte desde a sua fundação. A pesquisa está 

direcionada para o âmbito da filosofia (especificamente a filosofia antiga), isto por 

acreditarmos que a filosofia leva ao trabalho de pensar, refletir, raciocinar - a 

pesquisa no âmbito da filosofia também tem o compromisso de favorecer aos 

pesquisadores uma nova visão de sociedade, onde se pressupõe que a educação 

filosófica ainda é a principal responsável pelas transformações da mesma. Desse 

modo, este trabalho  está voltado ao âmbito do saber filosófico e da sexualidade 

humana - visa pesquisar e compreender as diversas formas de Eros existente na 

cultura grega antiga e perceber de que maneira Eros pode contribuir para uma 

filosofia da educação mais critica e mais humana.         

O presente estudo se utiliza de dados teóricos bibliográficos.  A área de 

abrangência do tema se situa no campo da filosofia e das ciências sociais, voltada 

para a educação, principalmente para a Filosofia da Educação. Dessa forma sentimos 

necessidade de expor um pouco nosso objeto de pesquisa – O banquete de Platão é 

hoje um dos diálogos mais belos e lidos do mundo Ocidental, ele inicia-se da seguinte 

forma: num jantar em casa de um poeta que comemora sua vitória no concurso de 

tragédias, resolvem seus convivas instruir outro concurso, onde a retórica se fara 

presente a todo o momento para elogiar ao deus maior – a Eros, a divindade que 

presidia àquela jovial e ilustre heteria (sociedade política). Seis discursos entornos de 

Eros são reproduzidos conforme a tradição dos poetas, esses discursos são 

produzidos a um grupo de amigos de amigos, por um narrador que por sua vez os 

soubera de um daqueles convivas, e além desse um sétimo, proferido de modo 
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inesperado e sensacional. Esses setes discursos constituem o arcabouço do banquete 

– a leitura filosófica do mesmo nos faz perceber a monstruosidade da filosofia 

platônica.  

A beleza do banquete deriva antes de tudo do tema. Trata-se de elogiar Eros/o 

amor, servo e companheiro de Afrodite, a divindade que domina o próprio Ares (196 

c8) e é com todos ardilosa(205 d2), e no momento em sua forma mais perfeita, o 

elogio acaba sendo feito no próprio quadro da teoria das ideias, que traça o destino 

dos homem numa linha de ascese inteligível, de abstenção gradativa dos seus apetites 

sensuais, perturbadores da parte da lama irascível e apetitiva algo bem próprio de 

uns dos mais belos personagens do Banquete – Alcibíades, que chega completamente 

bêbedo declarando seu amor por Sócrates; entre os convivas de Agatão também se 

encontra Aristófanes, um nome tão famoso como de Alcibíades e, como este, ligado 

ao destino histórico de Sócrates. Aristofanes concorre um dos mais belos discursos do 

Banquete, com o qual apenas rivalizam, em graça e emoção, justamente os discursos 

de Alcibíades e de Sócrates. Esse simples trinômio é suficiente para conferir ao 

Banquete, mais que quaisquer outros nomes a qualquer outro diálogo, um valor 

histórico precioso. 

Os Fatos e circunstâncias que no Banquete relacionam Sócrates, Alcibíades e 

Aristofanes – três personalidades do século V ateniense, constituem de qualquer 

modo um julgamento do valor e das responsabilidades de cada uma delas. 

Evidentemente tal julgamento não é apenas o seco depoimento de um historiador. Ao 

contrario, ele ao mesmo tempo resulta diretamente da exposição da doutrina 

elaborada no banquete e se impõe como a ilustração viva dessa doutrina. 

Em síntese, A pesquisa consiste numa investigação bibliográfica, onde tomamos 

como objeto de pesquisa o Banquete de Platão que pertence a Antiguidade Clássica. 

Neste diálogo, o filósofo retrata o cenário sócio-político-cultural da Atenas dos 

séculos V e IV a.C, tendo como objeto de reflexão a educação ateniense através de 

Eros e suas diversas variações sociais, nós pretendemos estudar cada um dos 

discursos(em torno de Eros) associando na medida do possível ao contexto cultural 

da Grécia clássica e através da Hermenêutica filosófica conferir a importância de tais 

discursos para o nosso mundo contemporâneo. A pesquisa visa a cima de tudo 
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incentivar os estudantes/pesquisadores à implementar mecanismos do pensamento 

para além do positivismo tradicional(que ver a ciência como único meio de 

investigação da realidade) – levando-os a descobrir modos alternativos de 

pensamento que não foram identificados pelos pensadores convencionais no 

momento em que estudaram e analisaram as diversas teorias e modelos em educação 

lima vez que a filosofia e a filosofia da educação faz parte dos currículos universitários 

de nosso pais. 

Acreditamos que estudar filosofia antiga através do diálogo o Banquete é algo 

de extrema necessidade para quem labuta com formação humana (Paideia) pois a 

filosofia é uma epistemé (ciência )racional que se debruça sobre ganhos e as perdas 

que influenciaram a vida humana. 

 

Conclusão 

 

          As curiosidades sobre a sexualidade e os sentimentos que ela desperta sempre 

esteve presente ao longo da história da humanidade. Podemos verificar diversas 

obras de arte da Antiguidade, ou até mesmo desenhos pré-históricos que retratam o 

corpo humano; e muitos com ênfase nos órgãos genitais. O pênis, por exemplo, 

conhecido como "falo" ao estar ereto, já foi idolatrado como o símbolo de fertilidade, 

de sorte, de proteção, de poder e de liderança pelas mais diversas culturas do globo 

terrestre e ainda tem vital importância simbólica na atualidade. Referências sobre 

esse estudo podem ser encontradas desde a Idade Antiga, nos escritos do filósofo 

Platão, onde ele identificava o deus Eros como o deus do amor e dos apetites sexuais, 

deus do instinto básico da vida e responsável pela atração entre os corpos. Em 

contrapartida, ao analisarmos os discursos a partir do século XVII, percebemos que o 

ato sexual passou a ser colocado pela burguesia e principalmente pela Igreja em outro 

patamar, retirando-lhe a centralidade. Foucault analisa que, apesar de marcada por 

relações de poder, a sexualidade não pode ser vista como uma mera extensão de 

conflitos marcados pela luta de classes. Se para a aristocracia a “pureza” estava no 

sangue, para a burguesia ela se encontraria apenas na busca de uma sexualidade 

garantidora da diferenciação frente aos demais componentes da sociedade. Somente 



 

 

 
 

P á g i n a  | 219 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

quando se colocam problemas econômicos, como, por exemplo, o controle das 

populações, que a sexualidade do trabalhador passará a constituir problema. Assim é 

que a burguesia desempenha papel significativo na evolução de uma nova visão de 

sexualidade, mas não necessariamente sob a forma de “censura”. Quanto à Igreja, 

sobretudo a Católica, que dominava de uma certa forma a mentalidade da sociedade 

da época, a sexualidade ficou restringida à ideia de procriação donde qualquer tipo de 

controle de natalidade, ao contrário do propagado pelos especialistas da demografia, 

é visto como pecado – muitos pesquisadores da antiguidade clássica tem percebido 

que os gregos foram livres em todos os âmbitos de suas vidas no que cerne a 

sexualidade, a antiguidade ainda tem algo - diretrizes que nos possibilita a dialogar 

com o nosso mundo contemporâneo. 
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GT 3 – Ensino Multicultural nas Ciências Humanas 

 

Professores/as universitários/as negros/as: um estudo sobre a 

trajetória e permanência na academia 

 
ARAÚJO, Ildivânia Dalines, 

Graduando do curso de Pedagogia, UERN 
ildivaniad@hotmail.com  

 

 SOUSA, José Raul 
Graduando do curso de Pedagogia, UERN 

raul_sousa11@hotmail.com 

 
SILVA, Maria Valdete 

Graduando do curso de Pedagogia, UERN 

valdetysilva@hotmail.com  
 

NASCIMENTO, Débora Maria do (Orientadora). 
 

 

Introdução 

 

O objetivo que norteia a mencionada pesquisa é conhecer a realidade que 

permeia a trajetória de professores negros dentro do contexto acadêmico, 

evidenciando os bloqueios e as dificuldades presentes durante o seu trajeto para 

alcançar a posição de docente universitário. Serão analisadas a relação e a 

permanência do professor negro na docência superior, especificamente no Campus 

Avançado Prof.ª Maria Eliza de Albuquerque Maia- CAMEAM.  

 

Objetivos 

 

Na realidade brasileira a trajetória dos professores negros envolve aspectos 

relevantes tais como, a visibilidade do gênero racial como um mecanismo de 

desigualdade entre os grupos sociais e os bloqueios que a sociedade impõe para 

dificultar as relações de acesso e permanência dos professores negros no âmbito 

acadêmico. 

mailto:ildivaniad@hotmail.com
mailto:raul_sousa11@hotmail.com
mailto:valdetysilva@hotmail.com
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 Nas discussões relacionadas à educação a autora Queiroz (2004) aponta que 

no campo educacional a condição racial do estudante, como outras categorias de 

exclusão, irá determinar seu destino escolar, ou seja, o estudante negro vem de uma 

realidade crucial onde a sua escolarização de baixa qualidade reflete posteriormente 

no ingresso ao ensino superior, estes fatos apresentam enormes desvantagens na 

competição com outros segmentos raciais, com uma história escolar bastante 

diferenciada. 

Diante de todo percurso realizado, o estudante negro confronta-se com 

inúmeros obstáculos que dificultam a sua formação, desde a sua necessidade de 

provar constantemente a sua capacidade, que está naquela posição por mérito 

próprio, até encarar que sua cor de pele sempre será um elemento negativo para 

alcançar o status que almejam. De acordo com Hasenbalg (1987), as pessoas de cor 

sofrem uma desqualificação peculiar e desvantagens competitivas que provêm de sua 

condição racial. 

Nessa perspectiva Bourdieu (1998) ressalta que o sistema educacional é um 

mecanismo de exclusão, pois adota um processo perverso de inclusão cuja finalidade 

é excluir de forma branda, contínua, invisível, despercebida e por isso, menos 

eficiente. Trata-se de um processo seletivo que afeta principalmente os mulatos e 

negros e que influencia de forma direta na trajetória destes. 

Admitir sua condição racial é outro aspecto importante na construção do 

professor negro no âmbito acadêmico, não possuímos uma política educacional que 

classifique a cor da população brasileira, assim são gerados inúmeros termos que 

dificultam assumir sua identidade frente a uma nação predominantemente 

miscigenada, que foi reduzidos em uma classificação que abrange apenas brancos, 

negros e pardos. 

Segundo Hall (1997) a identidade preenche o espaço entre o “interior” e o 

“exterior” entre o mundo pessoal e o mundo público, assim se faz necessária uma 

relação entre os nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural. Há, portanto, uma contínua busca na 

valorização dessa identidade do professor negro, um enfoque para que estes atuem 

em sala de aula com plena consciência de sua identidade. 
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Neste sentido, Souza (1983) contribui relatando que “uma das formas de 

exercer autonomia é possuir um discurso de si mesmo, (...) é um olhar que se volta 

em direção à experiência de ser negro numa sociedade branca. De classe e ideologia 

dominantes brancas”. Todos esses fatores contribuem para que os professores 

reivindiquem e reajam diante esta realidade, alcançando a sua ascensão social com 

mérito e dedicação. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa tem um caráter qualitativo, segundo Minayo (1994, p. 21-22) a 

mesma é “uma atividade de ciência, que tende a construção da realidade, e a 

preocupação com as ciências sociais em um nível de fato que não pode ser 

quantificado, tem o enfoque de trabalhar com o universo de crenças, valores, 

atitudes, aspirações em um campo de relações de processos e fenômenos”. 

A mesma será realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- 

UERN. Especificamente no CAMPUS AVANÇADO Prof.ª MARIA ELISA DE 

ALBUQUERQUE MAIA – (CAMEAM), localizada em Pau dos Ferros, no Rio Grande 

do Norte em todos os cursos e turnos disponibilizados pelo campus. 

O instrumento utilizado durante o processo de desenvolvimento da pesquisa 

foi a entrevista narrativa, onde Jovchelovitch e Bauer (2002) a constituí por 

perguntas abertas possibilitando o entrevistado a abordar sobre suas determinadas 

opiniões.  Assim analisaremos a trajetória de vida dos professores/as 

universitários/as negros/as, através de determinadas perguntas exposta aos 

docentes. Para complementar a entrevista narrativa, aplicaremos um questionário 

estruturado, que será composto por uma série de perguntas encadeadas que nos 

possibilitará conhecer intensamente a trajetória dos docentes universitários em sua 

carreira profissional.  

 

Resultados e discussões 
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Conhecer a realidade que norteia a trajetória de vida de professores (as) negros 

(as) dentro de um contexto acadêmico é incidir uma série de fatores predominantes 

nos mais diversos episódios que torna incessante a luta destes por um lugar em uma 

sociedade predominantemente homogenia e desigual, na qual a presença do negro é 

quase imperceptível.  

Ao longo das entrevistas fomos evidenciando e construindo uma relação entre 

a teoria discutida pelos autores que serviram de referencial teórico e os 

acontecimentos que eram narrados por nossos entrevistados, tornando menor a 

distância entre o que era estudado e o que era vivido no cotidiano real daquelas 

pessoas.  

Entrevista I- A primeira entrevista acerca da trajetória de vida de professores 

(as) negros (as) foi realizada no dia 14 de agosto de 2013 com o professor Antônio 

Luciano Pontes, natural do Ceará. Sendo sucedida no referido Campus Avançado 

Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia- CAMEAM, o mesmo atua como professor 

do Departamento de Letras Vernáculas.   

Inicialmente ao ser interrogado sobre o motivo que lhe impulsionou a ser um 

docente universitário, Professor Luciano respondeu que desde sua trajetória 

estudantil, incluindo seu ensino fundamental, médio e o ingresso na graduação 

sempre procurou ser o “melhor” da turma, dedicava-se aos estudos para alcançar sua 

posição e assim ganhar o apreço de todos que estavam a sua volta.  

 

“Eu sempre fui o melhor da turma, os colegas me respeitavam 
e sempre queriam fazer os trabalhos comigo. Destacava-me 
por gostar de estudar e tinha o reconhecimento de meus 
professores. Para estudar é necessário que tenhamos a 
convicção de sempre procurar ser o mais bem sucedido no 
âmbito em que se estuda”. 
 

Santos (2006) destaca que este é um dos desafios dominantes durante o 

processo de formação de pessoas negras, que visam alcançar uma posição na 

sociedade através do conhecimento e de sua capacidade intelectual. A autora ainda 

enfatiza que “o motivo que tem levado os negros a buscar melhor grau de formação 
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acadêmica tem sido a ascensão social”, uma tomada de consciência que parte da 

necessidade de reivindicar por melhorias em seu trajeto de vida. 

Entrevista II- Foi realizada com a Professora Marta Jussara, natural da cidade 

de Mossoró, no dia 14 de agosto de 2013, no citado Campus Avançado Prof.ª Maria 

Elisa de Albuquerque Maia- CAMEAM. A mesma é professora do Departamento de 

Letras Estrangeiras do Campus CAMEAM, formada em espanhol. 

Durante a sua entrevista Marta Jussara apontou aspectos essenciais para se avaliar 

criticamente alguns bloqueios que dificultam a mobilidade do negro no contexto 

acadêmico.  

Quando foi questionada sobre os principais motivadores que a levaram a optar 

por ser uma professora universitária, ela destaca que sua família, a realidade do 

sistema educacional brasileiro e a vontade de estar englobada no meio da pesquisa 

científica determinaram sua escolha. 

 

“Eu tinha consciência de que os demais níveis da educação 
brasileira ofereciam situações precárias de ensino. Conhecia a 
realidade árdua dos professores de educação básica e do 
ensino médio. Já na universidade me deparei com a pesquisa 
científica e senti a necessidade de continuar os meus estudos 
naquele contexto acadêmico”. 
 

Quanto às dificuldades enfrentadas durante seu processo de formação e ao 

longo da sua procura constante por obter suas metas, Marta Jussara enfatiza que teve 

que quebrar três paradigmas para chegar onde se encontra. Primeiro predomina a 

questão de ser mulher, mostrando que o gênero também é um fator negativo a ser 

superado para conseguir se estabelecer em espaços como o meio acadêmico. O 

segundo fator está relacionado à sua cor de pele, por ser negra, ela teve que superar 

diversas dificuldades e enfrentar discriminações “disfarçadas”. O terceiro obstáculo 

superado foi sua posição social, de classe simples, Marta Jussara destaca que não foi 

tarefa fácil conquistar e permanecer onde se encontra hoje.  

 

 “Eu seria, hipócrita se dissesse que não sofro nenhum tipo de 
preconceito racial, eles ocorrem de forma “maquiada”, são 
estereótipos suavizados, mas que fizeram parte de minha trajetória. 
Um exemplo que até hoje vivencio sucede quando estou em sala de 



 

 

 
 

P á g i n a  | 226 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

aula e alguém questiona quem é a professora, e eu respondo que sou 
EU”.  

 

Entrevista III- Foi realizada com a Professora Maria Euzimar Berenice, natural 

da cidade de Pau dos Ferros , no dia 06 de setembro de 2013, no citado Campus 

Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia- CAMEAM. A mesma é professora 

do Departamento de Educação – Curso de Pedagogia. 

Em sua fala a respeito de sua trajetória como docente no meio acadêmico a 

professora Berenice enfatizou os principais motivadores que a impulsionaram a optar 

por essa profissão, destacando sua posição política dentro e fora do contexto 

universitário, priorizando sua participação em movimentos populares e estudantis. 

Quando interrogada a respeito das dificuldades que permearam seu percurso 

desde o ingresso na graduação até a conquista de sua estabilidade como educadora 

acadêmica, mencionou que teve de superar alguns bloqueios presentes na vida de 

qualquer professor, como por exemplo, a falta de recursos para conseguir fazer os 

trabalhos solicitados, a escassez de suportes para oferecer uma boa formação de 

qualidade e a ausência de acessibilidade. 

 

“As dificuldades que me deparei durante o percurso para chegar à 
posição em me encontro hoje, são as mesmas enfrentadas por todas 
as pessoas que buscam uma formação acadêmica: a deficiência de 
bons livros, a falta de eventos para dialogar os estudos e pesquisas 
realizadas”. 

 

É importante ressaltar que mesmo alcançando o posto de professor 

universitário as pessoas negras ou pardas, continuam inseridas em uma realidade na 

qual, a questão racial é tratada como um fator excludente, caracterizada 

principalmente pela predominância de estereótipos que inferioriza a autoimagem do 

“ser negro”. 

Durante a pesquisa é perceptível verificarmos a ausência dos docentes negros 

vinculados ao Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia – 

CAMEAM, onde 13,16% dos professores que constituem o corpo docente se auto - 

identificaram como negros. Trazendo à tona uma realidade predominante em nosso 

cotidiano, mais especificamente em nossa região. 
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Nesta perspectiva podemos verificar que diante dos depoimentos obtidos, 

percebemos que percurso do educador negro embarca em uma longa e árdua 

caminhada, marcada por obstáculos interpostos por uma sociedade que estruturou 

uma hierarquia social desigual em oportunidades para brancos e negros, que os 

obrigam a regular suas aspirações e seus desejos. 

Diante de todos os pressupostos apresentados, deve-se analisar a questão das 

relações raciais como um tema que não se delimita somente aos grupos formados por 

negros, deve envolver também, toda sociedade e as pessoas que nela estão inseridas, 

sendo, portanto, um problema de responsabilidade mútua. 

Percentual dos professores no Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia – CAMEAM 

 

Quadro nº 1- Porcentagem dos professores que responderam de um total de 155 docentes 

 Nº % 
Professores que 

responderam 
38 24,52 

Não responderam 117 75,48 
Fonte: Pesquisa dos autores - Data base: Agosto/Outubro de 2013. 

 
 

Quadro nº 2-Meios utilizados pelos 38 professores que responderam: 

 Nº % 
Via questionário 22 57,89 

Via e-mail 16 42,11 
Fonte: Pesquisa dos autores - Data base: Agosto/Outubro de 2013. 

  
 
 
 
 
 
 

Quadro nº 3-Dos 38 professores que responderam: 

 Nº % 
Pretos 05 13,16 

Brancos 24 63,16 
Pardos 08 21,05 

Indígenas 01 2,63 
Fonte: Pesquisa dos autores - Data base: Agosto/Outubro de 2013. 

 

Conclusão 
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Diante de todos os pressupostos apresentados, deve-se analisar a questão das 

relações raciais como um tema que não se delimita somente aos grupos formados por 

negros, deve envolver também, toda sociedade e as pessoas que nela estão inseridas, 

sendo, portanto, um problema de responsabilidade mútua. 

Com relação à melhoria no meio educacional a autora Queiroz (2004) destaca que 

“esta deve vir acompanhada de mudanças no tratamento da questão racial, sendo 

necessário que o ambiente educacional, em todos os níveis, saiba lhe dar e combater o 

racismo. Tais pontos são imprescindíveis para que a formação educacional contribua 

de uma verdadeira democracia racial”. 

Há uma urgência na adoção de medidas que venham a ampliar a participação 

de estudante e professores negros nos espaços universitários, onde sua presença é 

ainda bastante rarefeita, carecemos de informações que sirvam de subsídio para a 

realização de intervenções no âmbito acadêmico que possam vir diminuir as 

desigualdades que permeiam o nosso sistema educacional.  
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GT 3 – Ensino Multicultural nas Ciências Humanas 

 

Sociedade, Multiculturalismo e o Ensino de Geografia 

 

ANDRADE, Vinicius de Carvalho 
Licenciado em Geografia pelo DGE/CAMEAM/UERN e pós-graduando em Educação e Linguagens 

para a multiculturalidade pelo DE/CAMEAM/UERN.  
vinicius.c.andrade@hotmail.com 

 

Introdução 

 

Diante das modificações ocorridas no espaço contemporâneo, o meio social 

passa a ser afetado à medida que as diferenças passam a ser socializadas cada vez 

mais com os ambientes de interação. Diante disto, pode-se considerar que o ambiente 

escolar passa a tornar-se um espaço de relações vivenciais múltiplas à medida que o 

lugar passa a se interagir com o global.  

 Porém, a educação surge como uma ferramenta de articulação para se 

trabalhar a construção de saberes voltado para ambientes cada vez mais enraizados 

com as relações do multiculturalismo, sejam elas referentes ao trabalho de diferenças 

tais como: culturais, étnicas, raciais, gêneros, religiosas, sociais, dentre outras. 

Com isso, é notável destacar aqui a figura responsável pelo processo de 

aprendizado no ambiente escolar, sendo este por vez o mediador do processo de 

ensino e aprendizado voltado para uma sociedade que a cada vez mais está voltado 

para o mercado capitalista. 

 Por vez, diante dos respaldos da história, a imagem do currículo de geografia 

ao longo do tempo foi adequada mediante as leituras e postulações de diversos 

autores contemporâneos que transformaram a disciplina de geografia em uma 

disciplina mais liberal, acessiva e composta formada assim por uma pluralidade de 

subáreas que contemplam assim seu aprendizado. 

 Assim, destaca-se a figura do profissional voltado ao ensino de geografia como 

peça fundamental para a preparação do adolescente a um mercado de trabalho cada 

vez mais dinâmico e complexo perante os aspectos culturais voltados ao meio social.  

mailto:vinicius.c.andrade@hotmail.com


 

 

 
 

P á g i n a  | 231 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

 A multiculturalidade diante do cenário escolar passa a existir à medida que 

utilizamos modelos educacionais de outros países para submeter a nossa educação e 

assim confrontar uma expansão de práticas voltadas a um ambiente diverso o qual 

vem se tornando mais dinâmico à medida que se abrange as necessidades. 

   

Objetivos 

 

Desta forma, o presente material científico, tem como objetivo trazer 

discussões pertinentes voltados ao processo de ensino de geografia voltado para a 

multiculturalidade, pois o cenário social por vez passa a se modificar e torna-se mais 

dinâmico à medida que as relações passam a ser mais nítidas diante das diferenças. 

Cabendo assim apresentar como mediador dessa discussão a imagem do professor de 

geografia. 

 

Metodologia 

 

Para dinamizar esse debate científico, foi trabalhada a leitura de alguns 

conceitos tais como: Educação, sociedade, multiculturalismo e o ensino de geografia, 

para que assim possa estabelecer uma ponte entre esses conceitos voltados a 

dinâmica multicultural nos espaços escolares e sociais. 

Com isso, a estrutura deste artigo se estabelece em duas partes teóricas 

contendo confrontos de ideias voltados à sociedade em uma perspectiva 

multicultural, abordando uma discussão referente à relação entre sociedade e o 

multiculturalismo, e o ensino de geografia em uma perspectiva multicultural diante 

das relações vivenciais em sala de aula. 

 

Resultados e discussões 

 

Educação e sociedade para uma perspectiva multicultural 
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Definir educação é uma tarefa bastante complexa, pois requer grandes 

cuidados para que não se realizem generalizações que possam distorcer seu objetivo, 

sua essência e seus fins. Isto porque é a educação o instrumento principal para a 

formação intelectual dos indivíduos, considerando que tal formação intelectual se 

constitui na premissa básica para as futuras ações e práticas a serem desenvolvidos 

pelos indivíduos em sociedade.  

Neste sentido, Brandão (2007, p. 71) afirma que a educação é “[...] 

inevitavelmente uma prática social que, por meio da inculcação de tipos de saber, 

reproduz tipos de sujeitos sociais”, ou seja, a educação é também responsável por 

diferenciar os indivíduos a partir de suas diferentes crenças e culturas, estas que 

definirão as personalidades de cada indivíduo.  

É importante destacar também que a educação é um processo que se faz 

presente em todas as fases da vida dos indivíduos, estando, portanto, inerente à 

cultura e à sociedade na qual cada ser humano encontra-se inserido, buscando 

adequar-se a cada realidade social. 

Deste modo, percebe-se que a educação, desde seu surgimento nos espaços 

escolares aos dias atuais, vem sofrendo diversas transformações não apenas no que 

diz respeito aos educandos, como também no que diz respeito aos próprios 

educadores, os quais constantemente necessitam aprimorar sua formação através de 

cursos que busquem a atualização de seus conhecimentos e que preparem para as 

diversas situações que poderá enfrentar em sala de aula, considerando a diversidade 

cultural dos alunos que integram este universo educacional. 

Por vez, o discurso sobre o multiculturalismo está pautado sobre uma 

concepção que vem a ser atrelado a diferentes ações de entendimento quanto à 

diversidade cultural e a construção de identidades e suas ações no meio social. 

Candau (2008, pag. 49) ressalta que a ideia do que seja multiculturalismo não 

cresceu no bojo das universidades e sim através das manifestações sociais que 

buscavam estabelecer uma igualdade perante seus direitos para que assim tornassem 

o ambiente mais entrelaçado mediante as configurações dos espaços escolares e 

sociais. 
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Com isso o significado de multiculturalismo está proveniente de um leque de 

concepções referente à origem da palavra, pois segundo Canen (2006, p. 92); 

 

Alguns apontam que o interculturalismo seria um termo mais 
apropriado, na medida em que o prefixo ‘Inter’ daria uma visão de 
culturas em relação, ao passo que o termo multiculturalismo estaria 
significando o mero fato de uma sociedade ser composta de múltiplas 
culturas.  

 

Diante isso, pode-se afirma que, o multiculturalismo está ligado a relações de 

identidades construídas a partir das seguintes diferenças: étnicas, raciais, de gêneros, 

religiosas, sociais, dentre outras. Essas relações por vez são construídas a partir do 

direito de inserção das pessoas nos ambientes sociais e públicos conforme aponta 

Torres (2001, p. 196) enfatiza que “o multiculturalismo está relacionado com a 

política das diferenças e com o surgimento das lutas sociais contra as sociedades 

racistas, sexistas e classistas”, pois é diante desta perspectiva que passamos a 

observar que o multiculturalismo passa a ser assim uma orientação voltada a uma 

nova realidade de social mediante os aspectos de relacionamento em espaços e que a 

disputa por uma igualdade e o direito está mais tolerante na contemporaneidade. 

Ao longo do tempo, o enfoque multicultural passou a está mais presente no 

nosso dia a dia à medida que os espaços passaram a ser mais entrelaçados diante de 

uma sociedade mista que atua em virtude dos processos de globalização, e como ação 

primária os primeiros contatos é o relacionamento com essa diversidade fora de casa 

e dentro da sala de aula. Mas afinal como definir o multiculturalismo sem antes 

definir o que é a sociedade? 

A sociedade, por sua vez, está enraizada como uma unidade de interação entre 

os indivíduos e o meio. Podemos definir que diante da contemporaneidade a 

sociedade caminha diante das ações do modo capitalista, este que por vez, vem a ser 

responsável pelas interações da diversidade cultural à medida que a liberdade entre 

os espaços cresce em relação à construção de poder de uma sociedade consumista. 

Então diante disto podemos afirmar que a sociedade, segundo Serrano (2011); 

 

A sociedade é um conjunto de regras e normas, padrões de conduta, 
pensamentos e sentimentos que não existem apenas na consciência 
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individual; os sentimentos não estão no coração, mas sim na 
existência social: nas instituições, que são encarregadas de instituir 
nos indivíduos tais valores e referências. Antes de nascermos já está 
tudo aí, seremos moldados por ela e, quando morrermos, não irão 
para o túmulo conosco.  
 
 

Com tanto, no mundo contemporâneo, a sociedade vem a ser mais complexa, à 

medida que o meio social passa a ser mais dinâmico devido à eficácia do capitalismo 

que tem como objetivo manter através das relações sociais a obtenção do lucro 

dirigido pela necessidade do individuo. E diante de tal complexidade, passamos a 

estabelecer através do processo de diferenciação a exclusão dentro da sociedade. As 

relações crescem à medida que estamos mais a frente das práticas culturais a base do 

contato e da vivencia com uma diversidade de grupos ou ate mesmo costumes 

voltados à personalidade e identidade de cada indivíduo. Conforme aponta Maia 

et.al.(2013, p.3) 

 

Com base no fato de que a sociedade contemporânea é composta por 
grupos humanos e classes sociais distintas, bem como por interesses 
contraditórios promovidos pelo sistema capitalista, o qual incentiva a 
diferenciação da sociedade através de classes, é perceptível que o 
multiculturalismo se encontra associado de forma intrínseca aos 
processos que movem as sociedades atuais, que a cada momento 
contempla indivíduos de culturas, identidades, etnias ou sexos 
diversificados, convivendo em um mesmo ambiente.  

 

Porém, podemos complementar que a sociedade na contemporaneidade se 

caracteriza como uma articulação entre o capitalismo proveniente da relação entre a 

diversidade e a pluralidade em ambos passarem a ser base para a construção de uma 

sociedade mais diversificada, transmitindo assim uma espécie de importância entre 

tais conceitos à medida que segundo Torres (2001, p.196) nos mostra que “como 

movimento social, o multiculturalismo é uma orientação filosófica, teórica e política”. 

Enfatizando assim que, diante de uma forma unificadora a sociedade, capitalismo e 

multiculturalidade estão imbricados para uma concepção mais direta sobre sociedade 

contemporânea e que tal conhecimento de formação social por vez tem como base de 

formação o campo educacional.  
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Ensino de geografia em uma perspectiva multicultural 

 

A educação constitui-se em um aspecto decisivo no processo de transformação 

e construção de uma sociedade, pois à medida que se observa o homem como 

elemento isolado da sociedade em seu espaço de atuação, entende-se que o mesmo 

traz consigo desde os primórdios, a partir de sua vivência cotidiana, conhecimentos 

sobre o meio em que habita, sendo este um processo inicial de educação, que pode ser 

modelada e ampliada a partir do contato com as escolas e os professores.  

De acordo com as transformações que ocorrem constantemente no mundo 

afetando também a sociedade de modo geral, é importante considerar a necessidade 

de atualização e aquisição de novos conhecimentos por parte dos profissionais que 

estão envolvidos e comprometidos com o processo educativo. Isto porque tais 

atualizações se constituem em exigências do mercado de trabalho do sistema 

capitalista de produção que a cada momento se transforma e solicita das pessoas a 

constante aquisição de novos conhecimentos, contribuindo para qualificar suas 

formações intelectuais, as quais as tornarão capacitadas para o desempenho eficiente 

de suas funções.   

O ensino de Geografia com o decorrer do tempo, desde as últimas três décadas 

do século passado, passa por um processo de renovação, uma vez que a prática da 

docência está relacionada a fatos políticos, mudanças na economia, e no mercado de 

trabalho, exigindo assim um profissional capaz de entender e ler um espaço em 

constante modificação. Neste sentido, a formação do profissional em geografia deve 

atender a estas necessidades, não somente ao mercado de trabalho, mas também uma 

formação crítica voltada para os anseios da sociedade. 

Nesse sentido, a geografia constitui-se como uma ciência instigante, pois a 

partir dela passamos a interagir e a entender os processos que modelam o espaço 

físico e a dinâmica da sociedade. Mediante a isso, entendemos que o ensino de 

Geografia tornou-se um elemento interessante diante não só de sua diversidade 

teórica, mas também como um elemento de construção do conhecimento que tem 

como relevância a capacidade de interação entre professor e aluno, sendo que em 
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alguns momentos o educador passa também a ser um instrumento fragilizado de uma 

sociedade crítica, capaz de formular seus ideais transcrevendo sempre o que o livro 

didático oferece, não executando outros tipos de metodologia.  

Para Vesentini apud Pontusschka (2006, p 236) “[...] o valor da escola e do 

professor é algo diretamente ligado ao processo de formação cultural de uma 

sociedade”. Assim, podemos definir que a escola e o professor como agentes 

modeladores de uma educação servem como construtores de um ideário formal de 

futuro, porém, o desenvolvimento dessas ações deve estar condizente ao ambiente 

apropriado para o incremento de um saber coletivo. 

Por vez, na atualidade passamos a identificar um ensino inovador diante das 

tendências multiculturais que estão incorporadas dentro das escolas, a sala de aula 

por sua vez torna-se um laboratório de convivência e ao mesmo tempo um ambiente 

de preparação para um convívio multicultural voltado a uma sociedade capitalista 

contemporânea.  

Assim, diante de um mundo globalizado o desafio do profissional com 

licenciatura plena em geografia é de se trabalhar a construção de conceitos para a 

disciplina a partir da interação entre as diversidades vistas em sala de aula tais como: 

culturais, étnicas, raciais, gêneros, religiosas, sociais, dentre outras.Para detrimento 

deste fato acrescentamos a necessidade da prática de novas metodologias para se 

trabalhar dentro de ambientes diversos conforme nos mostra Freire (1992); 

 
É preciso reenfatizar que a multiculturalidade como fenômeno que 
implica a convivência num mesmo espaço de diferentes culturas não é 
algo natural e espontâneo. É uma criação histórica que implica 
decisão, vontade política, mobilização, organização de cada grupo 
cultural com vistas a fins comuns. Que demanda, portanto, uma certa 
prática educativa coerente com esses objetivos. Que demanda uma 
nova ética no respeito às diferenças. (FREIRE, 1992, p. 157) 

 

A necessidade dos professores de criarem novas metodologias educativas 

voltadas ao estimulo e a convivência entre diferentes grupos em um mesmo 

ambiente, surge da necessidade de se modifica a pratica do ensino de geografia diante 

de uma perspectiva inovadora para se trabalhar com uma clientela diversificada, 
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desconsiderando assim aspectos de diferenciações quanto a uma problemática 

voltadas a construção de saberes voltado diante das diferenciações.  

Diante destes questionamentos é importante ressaltar que assim como o leque 

de conhecimentos voltados a área da geografia, a prática pedagógica voltada para 

ambientes multiculturais se torna importante para um aprimoramento de 

metodologias voltadas a criação de uma nova sociedade que se emana do espaço 

contemporâneo. 

 

Conclusões 

 

O que se evidenciou neste trabalho foi analisar o ensino de geografia diante de 

uma abordagem multicultural. Esta que por vez torna-se uma discussão bastante 

ampliada mediante que o Brasil apresenta uma diversidade cultural e cada vez mais 

nos pressupostos do desenvolvimento essa diversidade por vez está se entrelaçando 

de forma mais fluente diante as circunstâncias do desenvolvimento do capitalismo. 

As relações multiculturais passam então a se tornar mais constante a cada dia 

que passa e diante desta realidade surge à construção de uma nova sociedade que se 

torna mais fluente diante da modernidade que valoriza a relação entre culturas 

variadas. 

As sociedades em nossa contemporaneidade, por sua vez, estão cada vez mais 

imbricadas e diante dessa realidade a função da escola e do docente é saber mediar à 

construção de saberes e ações voltadas para o aprendizado em sala de aula diante de 

uma interação cultural e ativa para o saber atuar em uma sociedade mais dinâmica, 

relativa ao convívio social e ao mercado de trabalho. 

Por fim, o multiculturalismo foi visto neste trabalho como um conceito que 

não faz parte de uma realidade alheia, mas sim se apresenta como um conceito que 

está ligado ao nosso cotidiano a partir das práticas vivenciais, seja na escola como 

também na sociedade em geral. 
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GT 4 – Literatura, Múltiplas Linguagens e Enfoques Espaciais no Ensino de Ciências Humanas 

 

A utilização das geotecnologias como recurso didático- 

Metodológico 

 

LIMA, Lívia Gabriela Damião¹ 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – CAMEAM 

lívia.gabrieladl@hotmail.com 

 
ALMEIDA, Ana Paula Souza² 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – CAMEAM 
anapaula10_souza@hotmail.com  

 

Introdução 

 

Os avanços da tecnologia nos últimos anos têm impulsionado grandes 

transformações na sociedade, e estas acontecem de maneira cada vez mais rápida e 

definitiva.  A informática, como ferramenta de apoio ao processo ensino-

aprendizagem, é um recurso que permite trabalhar com os conteúdos da Geografia 

utilizando programas computacionais, que vão ao encontro da necessidade do 

educador. 

De acordo com Bettega (2004), mudar paradigmas é a chave para acompanhar 

tantas transformações, que exigem da sociedade o desenvolvimento de uma nova 

mentalidade e de um novo olhar ao se interpretar o mundo digital. Mediante o atual 

processo de ensino/aprendizagem, permeiam alternativas que contemplam e 

afirmam a constante necessidade de modificação de hábitos arraigados na prática 

educacional. Associa-se a inserção de novas práticas de ensino em sala de aula o 

maior envolvimento do aluno no processo de ensino/aprendizagem, a utilização do 

computador e de outras mídias e tecnologias incentivam o debate, a inclusão digital, a 

participação e a continuidade em sala de aula. 

No entanto, as escolas em sua maioria, encontram-se ainda muito atreladas as 

tecnologias tradicionais de ensino. Conforme ressalta Oliveira (2008), o ensino-

aprendizagem na área se caracteriza pela veiculação aparente dos discursos 

midiáticos, utilização excessiva do livro didático, aplicação de conteúdos de forma 

mailto:lívia.gabrieladl@hotmail.com
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desvinculada dos contextos locais e de suas relações ampliadas, como também, 

utilização descontextualizada e estereotipada do arsenal cartográfico subjacente. 

A construção do ensino de Geografia nas escolas merece uma reflexão mais 

aprofundada das possibilidades do uso das geotecnologias para tratamento das 

informações que circulam e se materializam na ciência e na sociedade. 

Perrenoud (2000) afirma que: 

 

é desnecessário pendurar dois ou três mapas geográficos nas 
salas de aula, quando todas elas dispuserem da acessibilidade às 
novas tecnologias, considera-se que essas novas possibilidades, 
no âmbito da geografia escolar, referem-se às geotecnologias e, 
essas facilitam o acesso a todos os mapas imagináveis, políticos, 
físicos, econômicos, demográficos, com possibilidades 
ilimitadas de mudança de escala e de passagem a textos 
explicativos ou a animações, transformando não só as formas de 
comunicação, mas também de trabalhar, de decidir, 
de pensar. 

 

Porém, essa tarefa requer do professor uma capacidade de saber e conhecer o 

aparato tecnológico que está disponível para uso em sala de aula, de qualificar-se 

para trabalhar com essas ferramentas e de fazer escolhas entre opções teórico-

metodológicas, optando pelo uso das mais coerentes aos objetivos do ensino. 

Este trabalho está dividido em três partes. Na primeira explanamos sobre a 

prática educativa e o papel do professor enquanto profissional. Na segunda nos 

remetemos à utilização do sensoriamento remoto, enquanto geotecnologia dentro do 

ensino de Geografia. Na terceira, abordaremos o uso do Google Mapas e Earth 

destacando a importância de sua utilização nas aulas de Geografia, logo, ambos são 

softwares que podem contribuir na elaboração de aulas mais dinâmicas. Desta forma, 

este trabalho tem como objetivo, apresentar uma metodologia de utilização de 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento para complementar o ensino 

de temas ligados à disciplina de Geografia no âmbito escolar. 

 

A Prática Educativa 
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Cabe iniciarmos conceituando prática educativa uma vez que, esta mantem 

relação direta com o processo ensino- aprendizagem. Dessa forma, prática educativa 

consiste na forma de condução do ensino de um determinado tema. A prática docente 

pode, em muitos casos, contemplar atividades distintas que muitas vezes 

transcendem os limites de uma sala de aula. Ensinar e aprender abrange personagens 

que podem ser influenciados em sua dinâmica de afinidades por diversos fatores que 

permitem colaborar ou não para a criação de oportunidades de aprendizagem. 

Recordando Zabala (1998): 

 

o parcelamento da prática educativa tem certo grau de 
artificialidade, explicável pela dificuldade em encontrar um 
sistema interpretativo adequado, que deveria permitir o estudo 
conjunto de todas as variáveis incidentes nos processos 
educativos. 

 

Os procedimentos de ensino se fazem de fundamental importância dentro da 

prática educativa, logo, se referem às formas de intervenção na sala de aula. Como 

aprendizagem é um processo dinâmico, ela só ocorre quando o aluno realiza algum 

tipo de atividade. 

“Os procedimentos de ensino devem, portanto, contribuir para que o aluno 

mobilize seus esquemas operatórios de pensamento e participe ativamente das 

experiências de aprendizagem, observando, lendo, escrevendo, experimentando, 

propondo hipóteses, solucionando problemas, comparando, classificando, 

ordenando, analisando, sintetizando, etc.”. (HAYDT, 2000, p. 144). Com o processo 

de mudanças desencadeado a partir da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(9394/96), resultante em parte da evolução e ampliação do conhecimento 

sistematizado, vem sendo assinalada à necessidade de a educação escolar trabalhar 

com conteúdos e recursos que qualifiquem o cidadão para a vida na sociedade 

moderna tecnológica. Em consonância com a lei, os parâmetros curriculares 

nacionais e as diretrizes para o ensino médio, destacam a importância do trabalho 

com o conhecimento científico e tecnológico no ensino fundamental e médio, 

respectivamente (BRASIL, 2003). 
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As novas tecnologias devem favorecer a expressividade, a participação, e a 

criatividade nos diversos contextos. As tecnologias facilitam o acesso à informação. O 

conhecimento progride pouco pela sofisticação, formalização ou pela abstração, mas 

principalmente pela capacidade de integrá-lo em seu contexto global. Segundo Freire 

e Valente (2001), o uso da tecnologia com finalidade pedagógica visa principalmente 

à integração dos alunos e professores, buscando compreender e interpretar 

fenômenos socioculturais bem como o envolvimento em atividades sociais relevantes. 

 

Resultados e discussões 

 

A importância do Sensoriamento Remoto nas aulas de Geografia 

 

Nos dias atuais percebemos que as reformas relacionadas à educação apontam 

algumas soluções alternativas no que tange as propostas metodológicas das práticas 

de ensino. O Sensoriamento Remoto é um conjunto de técnicas que permite ao 

usuário a obtenção de informações da superfície terrestre à distância, ou seja, sem 

haver contato entre o objeto e o sensor. Um sensor a bordo do satélite captura a 

energia eletromagnética refletida pelos alvos da superfície terrestre e transmite-a 

para as estações de recepção na Terra. Em seguida são reunidas e decodificadas em 

imagens, gráficos e tabelas. Já as câmaras aerofotogramétricas, a bordo de uma 

aeronave, geram um produto de sensoriamento remoto denominado de fotografia 

aérea. 

As imagens de satélites podem de fato auxiliar o professor na abordagem e 

explicação de conceitos que com mapas geralmente não se apresentam tão 

evidenciados, tais como as feições do relevo, as regiões conurbadas, os 

reflorestamentos, o adensamento populacional, a distribuição da vegetação, os 

diferentes tipos de cultivo, entre outros. 

Corazza et all (2007) ressaltam que: 

 

A difusão e o emprego dos produtos advindos do Sensoriamento 
Remoto não representam apenas a possibilidade de elevar a 
qualidade do ensino e da aprendizagem na disciplina de 
Geografia, mas, acima de tudo, contribuir para a socialização 
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desta importante ferramenta para a tomada de decisões frente 
aos futuros gestores públicos, que poderão empregá-la em prol 
de seus municípios. 

 

Através da observação das imagens, o docente pode indicar a elaboração de 

mapas temáticos, uma vez que, o aluno apresentará um significado para as imagens 

notadas. Segundo Piaget (1993) e Almeida (2001), a representação espacial é 

verdadeiramente uma ação interiorizada, ou seja, no plano representativo, a 

expressão do aluno adquire o poder de funcionar em estado prolongado, 

interiorizando-se através das atividades. 

No entanto, para se entender uma imagem de satélite ou aerofotografia, não 

basta apenas observá-las como meras figuras, é essencial que o aluno tenha 

conhecimento de conceitos cartográficos, os quais o auxiliarão no reconhecimento, 

identificação e delineamento das feições e ao mesmo tempo, facilitarão a assimilação 

de ideias e fixação de conteúdos. As análises multitemporais de imagens de satélites 

de diferentes períodos auxiliam os alunos na compreensão do processo de 

organização e transformação do espaço, e a desenvolver uma postura crítica em 

relação ao comportamento da sociedade e à apropriação do espaço, tendo em vista 

que, este é objeto de estudo da Geografia. 

O uso do sensoriamento remoto tem se mostrado com um forte potencial 

didático- pedagógico, uma vez que permite a interação com o usuário. Segundo 

Santos (1998), as imagens de satélite, por exemplo, fornecem importantes 

informações para a compreensão da dinâmica das relações sociais e da reprodução do 

espaço geográfico, subsidiando a elaboração de estratégias associadas às diversas 

atividades humanas, bem como a avaliação de implicações econômicas, políticas e 

sociais de tais atividades na sua relação com determinada configuração espacial. 

 

A utilização dos aplicativos Google Maps e Google Earth no processo de 

ensino-aprendizagem da Geografia. 

 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias a partir dos lançamentos dos 

primeiros satélites artificiais, o conhecimento do planeta Terra merece novos 

enfoques.  As imagens de satélite, o principal fruto do sensoriamento remoto, estão 
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sendo cada vez mais aplicadas em diferentes áreas. O Maps e o Earth são feitos sobre 

o mesmo embasamento, constituindo-se de fotos obtidas por satélites e aviões de 

empresas contratadas pela empresa Google que tiram fotos em alta resolução de 

todos os lugares possíveis e imagináveis.  Essas fotos passam por um processo de 

seleção e organização em massa, incluindo zoom de várias áreas e logo depois 

organizadas e disponíveis ao acesso fácil de toda população. 

A utilização do Google Earth como recurso didático em sala de aula tem o 

intuito de estimular o senso crítico dos alunos bem como seu raciocínio, pois é na 

escola que encontramos espaço adequado para introduzir e processar novas 

informações transformando-as em conhecimento que servirá na formação de 

cidadãos preparados para desenvolver sua função social. Este programa não tem 

como finalidade substituir as aulas, mas sim um recurso que se integrará no 

desenvolvimento curricular das escolas, com uma orientação pedagógica voltada para 

a possibilidade dos professores se tornarem mediadores do processo de ensino e 

aprendizado voltado a utilização e apoio das novas tecnologias disponíveis. É 

importante ressaltar que o professor deve se inserir junto com os alunos nessa nova 

experiência, assumir um papel de mediador do processo de ensino e aprendizagem, 

auxiliando o educando na utilização dessas novas tecnologias. 

É perceptível que o mapa é utilizado no ensino de Geografia de maneira 

superficial, sem uma devida reflexão, com práticas que vão desde o mero traçado de 

linhas à pintura para o preenchimento de espaços sem um devido aprofundamento. 

Mas dentro da geografia podemos destacar uma área que vem se encaixando 

perfeitamente nos benefícios que pode trazer a utilização do Google Maps. A 

cartografia é um campo totalmente relacionado a mapas, seja na fabricação, seja na 

observação. Aqui é onde podemos inserir as amplas possibilidades disponibilizadas 

pelo Google Maps onde o professor pode explorar vários conteúdos educacionais 

relacionados principalmente a cartografia. A imagem é a chave dos mapas, no qual o 

professor pode contextualizar com a realidade do aluno, mostrar seu espaço.  

Dessa forma a geografia/cartografia sairá do campo do imaginário para a 

realidade de maneira concreta. O site Google Maps pode contemplar essa análise, 

pois poderá tornar visível tudo aquilo que o educando busca e estuda. 
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Considerações finais 

 

O ensino de Geografia em sua trajetória passou por profundas modificações 

para acompanhar toda a conjuntura do mundo contemporâneo. Novas tecnologias 

foram surgindo e abrindo um novo leque de novidades visando tornar o aprendizado 

em sala de aula mais eficaz e prazerosa, logo, o professor não precisa está atrelado ao 

giz e o quadro negro, pois as tecnologias dão ao profissional da educação 

possibilidades de dinamizar as aulas.  

Diante da crescente importância das Novas Tecnologias na escola, torna-se 

evidente a necessidade do emprego das geotecnologias para conhecimento e 

apropriação dos conceitos. Com a crescente evolução tecnológica, tornou-se possível 

o desenvolvimento de técnicas computacionais para a representação cartográfica. 

Desse modo, o ensino da Geografia não pode ficar inerte a essas evoluções, logo, o 

docente deve buscar apropriar-se desses conhecimentos para proporcionar aos 

alunos um ensino diferenciado. 

(PERRENOUD, 2005) afirma que: 

 

A partir dessas observações entende-se a emergência da compreensão 
do(s) sentido(s) e dos significados para o uso das geotecnologias no 
âmbito da geografia escolar, dado que já se passaram mais de um 
século de escolaridade obrigatória, e as pessoas ainda não dispõem dos 
meios intelectuais para compreender o que acontecem com elas, 
individual ou coletivamente, não sabem avaliar isso, perceber eventuais 
evoluções, fazer comparações exatas com outras condições, outros 
países, outras épocas; nem estimar, em sua sorte individual ou coletiva, 
o que decorre de escolhas políticas, regionais ou nacionais, e o que 
provavelmente adviria do poder em vigor. 
 

As facilidades técnicas proporcionadas pelos computadores permitem a 

exploração de um leque ilimitado de atuações pedagógicas, permitindo uma extensa 

diversidade de atividades que professores e alunos podem realizar. Diante dos mais 

novos instrumentos tecnológicos, os professores podem melhorar suas aulas 

contando com um recurso que pode tanto facilitar a apropriação de conteúdos 
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cartográficos, como promover o interesse dos alunos numa viagem lúdica através das 

imagens de satélites. 

A Geografia está relacionada ao nosso cotidiano, não apenas com os dados e 

informações que parecem distante da realidade, de modo que os conteúdos 

trabalhados em sala de aula com o uso dos recursos das Geotecnologias permitem 

compreender o espaço construído pela sociedade, com a interligação entre espaço 

natural e o espaço transformado. As geotecnologias permitem olhares diferenciados 

sobre o espaço, tornando-se oportuno pensar como as geotecnologias (sensoriamento 

remoto, SIG, softwares e GPS) são abordadas em livros didáticos de geografia e 

apontar possibilidades de uso no contexto da Geografia escola. 
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GT 4 – Literatura, Múltiplas Linguagens e Enfoques Espaciais no Ensino de Ciências Humanas 

 

Análise da importância do livro didático sob uma 

perspectiva sócio-construtivista 
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Introdução 

 

Ao longo da história da Educação, diversas foram as transformações no modo 

de realizar aulas, incluindo os métodos e instrumentos utilizados, para a construção 

do conhecimento. Observa-se que durante muito tempo o ensino foi fortemente 

caracterizado pela predominância da memorização e tradicionalismo, que exigia um 

rígido comportamento, onde a figura do professor era temida, autoritária e 

inquestionável. Logo, o aluno tinha a função apenas de freqüentar as aulas e 

permanecer imóvel e receptível a todas as informações transmitidas pelo docente. 

Neste período podemos identificar os escassos instrumentos que auxiliavam essas 

aulas, a exemplo temos o quadro-negro, o giz e a própria voz do professor. Raras 

eram as inovações e o uso da criatividade para a elaboração de métodos para serem 

utilizadas nas salas de aula, na verdade, não havia nem ao menos a preocupação no 

processo de ensino/aprendizagem que fosse significativo para o aluno.  

Todavia, com o passar dos anos, diversas foram as lutas, discussões e debates 

para a transformação da Educação. Surgiram, dessa forma, diversas metodologias, 

métodos e bases teóricas que influenciaram de forma significativa o ensino. Dentre as 

metodologias pode-se destacar a qualitativa, que visa não somente a memorização de 
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dados, mas a busca pela aprendizagem significativa. Além disso, atualmente, pode-se 

contar com diferentes bases teóricas para a construção dos fundamentos teórico-

metodológicos dos professores, dentre elas está o sócio-construtivismo, que coloca o 

aluno como ator principal no processo de ensino/aprendizagem, considerando seu 

conhecimento prévio construído no seu dia-a-dia, ou seja, o cotidiano do aluno torna-

se relevante para a construção do saber. Logo, os métodos também receberam novos 

elementos como o livro didático, os jogos educativos, a música, recursos áudios-

visuais, como a televisão, os filmes, entre outros, havendo então uma diversificação 

dos instrumentos didáticos. 

Dentre a diversidade de recursos citados, o enfoque do presente trabalho se dá 

no livro didático, tendo em vista sua importância atribuída no ensino básico, assim 

como, a freqüência em que este é utilizado em detrimento dos demais. Deste modo se 

buscará entender as principais implicações das diversas formas de uso do mesmo em 

sala de aula. 

 

Objetivo 

 

Logo, o objetivo deste trabalho é analisar a importância do livro didático como 

auxiliar da construção de saberes através de uma visão construtivista, 

compreendendo seus benefícios e malefícios. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho fundamenta-se na pesquisa qualitativa que  

 

Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 
visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 
complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 
sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a 
distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre 
contexto e ação (MAANEN, 1979a, p. 520 apud NEVES, 1996, p. 1) 
 

Desta maneira, pretende-se compreender a realidade a partir dos fenômenos e 

atores envolvidos, contextualizando-os em tempo e espaço e não apenas enumerá-los 
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e transformá-los em dados quantitativos. Logo, a pesquisa qualitativa preocupa-se 

mais com os processos do que somente com os resultados, dando àqueles um caráter 

descritivo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados levantamentos 

bibliográficos, visando compreender a contextualização da problemática, bem como 

se levou em consideração as experiências e observações ao longo da vida acadêmica 

através dos estágios e dos anos de ensino em escolas. 

Todo docente tem uma metodologia de ensino, desta forma, ele pode optar por 

utilizar ou não um determinado recurso, isso dependera de seus objetivos de ensino e 

aprendizagem. Geralmente, observa-se a opção por usar um ou mais instrumentos, 

pois o professor vê nestes a possibilidade de auxílio no desenvolvimento da aula. 

Contudo, muitos docentes utilizam os recursos de maneira errônea, como um 

substituto do professor, nesse caso este passa a ser uma ferramenta do recurso 

escolhido. Não raramente o uso da televisão dentro de sala de aula ocasiona este tipo 

de situação. E com o livro didático não é diferente, 

 
O cotidiano escolar nos revela que o livro didático é um instrumento 
de ação constante e que ainda encontramos muitos professores que o 
transformam em um mero compêndio de informações, ou seja, 
utilizam-no como um fim, e não como um meio, no processo de 
aprendizagem. (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 137) 
 

Logo, o livro se torna o principal veículo de informação, se não o único, 

limitando o desenvolvimento tanto do professor como do aluno, que se concentram 

em dados proporcionados apenas pelos livros, onde estes muitas vezes são escolhidos 

aleatoriamente ou mediante suborno emitido pelas editoras ao professores e escolas. 

Contribuindo para a formação de discentes alienados, incapazes de relacionar o 

conhecimento científico com o cotidiano, pois nem mesmo o professor o faz dentro de 

sala de aula, tornando-se refém do recurso. 

Além disso, muitos problemas são enfrentados pela má escolha dos livros 

didáticos, seja por falta de compromisso da escola e do docente, ou pela ausência de 

conhecimento necessário para a escolha do mesmo, pois todo livro traz em sim as 

ideias e visões do autor, ou seja, “as etapas metodológicas estão relacionadas com a 

concepção que o autor tem tanto do processo de aprendizagem quanto da abordagem 
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do conteúdo. O livro pode se revelar, por exemplo, tradicional ou socioconstrutivista, 

ou apresentar outra base teórica.” (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 138) 

Logo, se o livro se revela tradicional os conteúdos serão abordados da mesma 

maneira, contendo, por exemplo, atividades que pouco explorem o raciocínio e 

reflexão do aluno, geralmente utilizando termos como, descreva, cite, enumere, entre 

outros. Além disso, este recurso pode vir repleto de ideias preconceituosas, como a 

linguagem utilizada para abordar determinados assuntos como os movimentos 

agrários e conceitos como espaço, ou ainda trazer imagens onde a pobreza é sempre 

representada por pessoas morenas e a riqueza e saúde por pessoas brancas. Tais 

situações de maneira implícita acabam por criar uma visão deturpada da realidade, 

principalmente nos alunos, pois este em sua maioria tem o livro como o único meio 

de estudo. 

Ao avaliarmos, por exemplo, um livro didático da disciplina de Geografia que 

se encontra na condição de ciência que flutua entre uma natureza humana, mas com 

características também de ciência natural, onde é de pouca expressividade os 

momentos onde se poderão encontrar conteúdos exatos, boa parte das informações 

são de natureza subjetiva; a começar pela sua principal categoria de análise – o 

espaço. Dada sua natureza tais informações são dinâmicas e acima de tudo 

carregadas de conceitos e ideologias, trazidas muitas vezes, não diretamente do autor 

do livro didático, mas, de obras que serviram de referencia para confecção do livro, as 

quais não muito raramente são contraditórias entre si. 

Diante disso, torna-se necessário que o professor tenha bem definido sua base 

teórica e seus objetivos no processo de ensino/aprendizagem. Compreendendo que 

esse instrumento didático é apenas um auxiliar na construção do conhecimento, onde 

este é realizado tanto pelo aluno como pelo professor, num movimento dinâmico e 

contínuo. Em consonância com esta idéia o construtivismo parte do principio  

 
[...] de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, 
especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, 
como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo 
com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo 
das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e não por 
qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal 
modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem 
consciência e, muito menos, pensamento. (BECKER, 1992, p. 2) 
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Desta maneira, ao se basear nesta teoria o professor não coloca o livro como o 

detentor de todo o conhecimento e este de forma acabada, pelo contrário, usará o 

recurso como uma ferramenta a mais na formação do aluno como pesquisador e 

indagador, pois aquele será visto como uma forma de trazer a indicação de alguns 

temas que deverão ser aprofundados ao longo das aulas e das pesquisas realizadas em 

diferentes recursos e locais com a ajuda do professor. Logo, esta fundamentação-

teórica  

 
Situa a educação e a escola como tendo um papel essencial na 
promoção do desenvolvimento dos indivíduos, e o professor, como 
planejador, observador, promotor e desafiador do desenvolvimento 
dos mesmos. Neste sentido, o papel do professor é caracterizado 
como o de mediador entre os significados pessoais dos seus alunos e 
os culturalmente estabelecidos, promovendo o aprendizado e o 
desenvolvimento dos mesmos. (BOIKO; ZAMBERLAN, 2001, p. 51) 

 
Assim, o ensino tem como principal foco o aluno, e não mais somente o 

professor. Neste momento, os conhecimentos trazidos pelos alunos tornam-se 

relevantes e devem ser considerados ao longo do processo de aprendizagem, onde o 

professor tem o papel de mediar o conhecimento científico com a realidade do 

discente, tornando esse conhecimento significativo. 

 Com base nesta visão os livros devem ser escolhidos com o máximo de cuidado 

e atenção, considerando-se sua linguagem, abordagem metodológica, atividades, 

entre outros. E estes devem estar em consonância com as ideias e objetivos do 

docente, pois “um livro didático com uma proposta coerente não permite apenas 

assimilar uma série de informações, mas visa igualmente à aprendizagem de métodos 

e atitudes ou, até mesmo, hábitos de trabalho e de vida”. (GERARD; ROEGIERS, 

1998 apud CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 141) 

   

Conclusão 

 

 Pode-se observar quão relevante é a continua discussão sobre a importância do 

livro didático já que este, apesar do desenvolvimento de aparatos tecnológicos que 

criaram novos recursos, tem fortemente marcado sua presença no cotidiano escolar, 
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propagando sua influência sobre o processo de ensino/aprendizagem. Nota-se ainda 

a relevância no ato de escolher um livro didático, já que este não se apresenta de 

forma neutra e descompromissada, pelo contrário, traz embutidas as ideias do autor 

que pode apresentar conteúdos que propiciem uma formação crítica e reflexiva, bem 

como podem ser abordados assuntos de maneira retrógrada, estática e repletas de 

pré-conceitos. Deste modo, um conteúdo didático que transmita as informações de 

maneira “engessada” não será bem assimilado pelo aluno, dado que, a partir do que 

foi exposto acima entendemos que: 

 

 Se o conhecimento não for construído pelos alunos, e ao invés disso, venha a 

ser meramente decorado, possíveis contradições entre autores, presentes em 

diferentes livros, ou até mesmo em um mesmo livro, poderão causar um 

bloqueio na assimilação em algum dos conteúdos. 

 Considerar qualquer tipo de informação um dado estático irá dificultar 

assimilações futuras de informações associadas a idéia assimilada (tais como 

inovações na ciência, descobertas de documentos que mudam a história, etc.) 

 Uma abordagem sócio-construtivista é necessária também nos livros de 

matérias exatas, no entanto, este se faz necessário acima de tudo nas 

disciplinas humanas, que possuem conteúdo subjetivo. 
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espaço, da cultura e economia canavieira 

  
VIEIRA, Demóstenes Dantas 

 Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, UERN 
literaturaevida@yahoo.com.br   

  
BRITO, Luan Talles de Araújo 
Licenciatura Plena em Letras, UEPB. 

 luantalles_tdb@hotmail.com  
 

Introdução  

 

Menino de engenho, obra do escritor paraibano José Lins do Rego, retrata de 

forma bastante significativa a cultura popular nordestina e a economia canavieira que 

perdurou por décadas na Zona da Mata. Percebe-se que as descrições do autor são 

recordações saudosas de sua infância, a obra, portanto, apresenta um aspecto 

autobiográfico, onde autor e narrador se confundem. Enquanto conhecedor dessa 

realidade, José Lins proporciona a mimese da economia e do coronelismo a partir da 

construção do espaço e de diversos personagens. 

Vale, entretanto, ressaltar que o autor escreve sob uma perspectiva 

nostálgica. Talvez por esse motivo as injustiças sociais do espaço canavieiro não 

recebem a devida atenção do literato. Todavia, pode-se afirmar que a cultura, o 

coronelismo, o sistema escravocrata e economia são elementos fundamentais na 

construção do enredo, do tempo, do espaço e da narrativa.  

 

Objetivos 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi adotado como objetivo geral analisar 

a construção da mimese em Menino de Engenho, levando em consideração as 

representações da economia açucareira. Como objetivos específicos, foram adotados 

a compreensão da literatura como representação do espaço canavieiro assim como a 

análise do sistema escravocrata vigente no referido espaço.  
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Metodologia  

 

Esta pesquisa foi realizada sob uma perspectiva descritiva e explicativa e 

desenvolveu-se a partir do método bibliográfico como método procedimental em cujo 

aporte teórico encontram-se Albuquerque Jr (2006) e Ribeiro (1995), Andrea (1932), 

Dacanal (1979) etc. A problemática desencadeante da análise parte de um 

questionamento sobre como José Lins do Rego constrói a mimese da economia 

canavieira que predominou na Zona da Mata. Justifica-se, dentre outras questões, 

por suscitar uma reflexão sobre a relação da literatura com os espaços sociais e como 

forma de representação da realidade, assim como suscitar um entendimento sobre a 

possibilidade de análises interdisciplinares entre a economia a geografia, a literatura 

etc.  

 

Resultados e discussões 

 

Publicado em 1932, Menino de engenho é o primeiro romance de José Lins 

do Rego. A situação socioeconômica do Nordeste caracterizada pelo engenho de 

açúcar marca de forma significativa às produções de Rego. O folclore Nordestino, 

cangaceirismo, religiosidade e misticismo popular são temas bastante presentes. 

Como o titulo nos sugere a obra retrata a história de um garoto cujo espaço de 

interação social é um engenho. Ao tornar-se órfão, “Carlinhos” é obrigado a 

abandonar a rotina tipicamente urbana e morar com seu avô materno, grande 

proprietário de terras na Zona da Mata, o coronel José Paulino. Sem nenhum tipo de 

repressão familiar, aprende precocemente, com adultos e crianças, escravos e homens 

agregados ao engenho, hábitos culturalmente proibidos para um garoto da sua idade.  

Menino de engenho é considerado o primeiro livro do chamado ciclo da 

cana-de-açúcar, conjunto de obras que compreende um período em que diversos 

autores objetivavam descrever o Nordeste sob a perspectiva do regional. Esse 

movimento ficou conhecido na literatura como Regionalismo de 30.  
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José Lins do Rego nasceu em 1901, no Engenho corredor, município de Pilar, 

estado da Paraíba. Conhecedor da economia açucareira e influenciado pelo 

Regionalismo de 30, o autor (re)constrói experiências a partir da literatura. O próprio 

autor descreve que o livro foi escrito, sob uma perspectiva nostálgica, saudosa de 

momentos de sua infância e de sua terra. Segundo ele, “o Nordeste não aparece ali 

como tema ou imposição doutrinária, mas se manifesta como a expressão lírica do de 

um nordestino a evocar a sua terra. Não é uma atitude de fora para dentro, mas de 

dentro para fora” (REGO, 2001, p.27).  

O próprio autor reconhece a tentativa de suscitar memórias pessoais.  Rego 

(2001, p.27) descreve “Foi em Maceió, fins de 1931. Íamos andando pela rua quando 

José Lins de repente me pegou pelo braço e confessou – vou escrever um livro, uma 

espécie de memória...”. Vale salientar diante da produção de Rego, que sua obra não 

foi produzida mediante pesquisa sociológica, mas de suas experiências enquanto 

menino de engenho presente intimamente na cultura e na economia açucareira. 

Muniz (2006, p. 130) enfatiza: 

 

Os romances de José Lins não nascem de pesquisa sociológica, mas 
são livros feitos a partir de histórias que lhe foram contadas nas salas 
dos engenhos, nas cozinhas pelas negras; são livros de recordações 
de sua vida e de sua infância. Recordações e reminiscências 
entrecruzadas e afloradas pelo sofrimento com o desmoronar destes 
seus territórios existenciais, com seu mundo que caia, cuja ficção é a 
tentativa de simular um novo mundo para sua existência. 

 

Percebe-se então que José Lins do Rego caracteriza a cultura e a economia 

açucareira sob uma ótica biográfica, onde o mesmo descreve lembranças nostálgicas 

de sua infância. 

 

Considerações sobre o espaço da narrativa 

 

Provavelmente o romance tem como cenário a região limítrofe entre 

Pernambuco e Paraíba, o que se pode deduzir pela proximidade com o rio Paraíba e 

pela Vila de Pilar, supostamente futuro município de Pilar na Paraíba, descritos na 

obra. As características são típicas da Zona da mata nordestina: solo massapé 



 

 

 
 

P á g i n a  | 259 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

(propício ao plantio de cana-de-açúcar), clima tropical úmido com frequentes secas e 

a vegetação é a mata atlântica quase extinta e substituída pelas lavouras de cana de 

açúcar.  

 

 Sobre a sexualidade e o patriarcalismo  

 

Um aspecto de grande importância a ser registrado neste estudo são as 

relações de poder produzidas pelo sistema escravocrata, de plena submissão física e 

sexual. As escravas eram tidas pelos coronéis como animais para a reprodução na 

geração de novos escravos, assim como objetos sexuais de seus senhores, privando a 

classe oprimida (escravos) a possibilidade de efetivação familiar. Nota-se que o 

coronel e sua família detinham o direito de, convencionado pelas estruturas de poder, 

possuir qualquer mulher que se encontrasse dentro de seus domínios, escravas ou 

agregadas a suas terras por necessidades econômicas:  

 

A família patriarcal do senhor, seus filhos e aparentados mais 
diretos, ocupavam tão exaustivamente as funções do lar de tipo 
romano que não deixava espaço para outras formas dignas de 
acasalamento. O próprio senhor e seus filhos eram, de fato 
reprodutores soltos ali para emprenharem a quem pudessem. 
Nenhuma hipótese havia nesse ambiente para que os negros e 
mestiços tivessem qualquer chance de se estruturar familiarmente. 
(RIBEIRO, 1995, p.278-279) 

 

Essa cultura patriarcalista está bastante presente na obra analisada. O 

narrador descreve que em certo caso “Tio Juca”, filho do coronel, engravidou uma 

mulata, e essa culpou um dos agregados do engenho, “Chico Pereira”, que jurava não 

ter cometido o ato. Por esse motivo “Chico Pereira” é colocado no tronco pelo coronel 

até que o mesmo assumisse sua suposta culpa. Ao descobrir que seu filho era o pai da 

criança o coronel mandou soltar o homem do tronco, porém em nenhum momento 

propôs algum tipo castigo ou obrigação ao seu filho, tanto com a mulata ofendida 

como com a criança. Essa atitude era esperável tendo em vista que se convencionava 

o direito do coronel e dos homens da “casa grande” de se envolver com qualquer 

mulher que desejassem. 
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Os próprios escravos do engenho reconheciam o senhorio sexual do coronel. 

A negra generosa afirmava “─ Quem fala! Quando mais moço parecia um pai-d’égua 

atrás das negras. O seu Juca tem a quem puxar” (REGO, 2001, p. 143). 

Observa-se que a sexualidade é tida como instrumento de satisfação elitista 

(o senhor de engenho, os homens de sua família e mesmo seus agregados). A figura 

feminina da escrava, antes e depois da abolição, é associada à reprodução, cedendo às 

estruturas de poder e tornando-se objeto de satisfação sexual. 

 

Sobre a economia  

 

Os primeiros engenhos de açúcar surgiram no Brasil antes de 1520 e 

rapidamente espalharam-se pela Zona da Mata. A produção concentrou-se nas terras 

de massapé do Nordeste e com mais intensidade no Recôncavo Baiano, tornando-se 

bases as cidades-porto de Recife, em Pernambuco, e Salvador na Bahia. Vale salientar 

que as estruturas de poder existentes nos engenhos eram bem consolidadas. Podem-

se constatar três classes: os grandes senhores de engenho, agregados (pessoas livres 

contratados) e escravos. Ribeiro (1995, p.277) evidencia: 

 
A polaridade social básica da economia açucareira - o senhor de 
engenho e o escravo - uma vez plasmada como uma forma viável de 
coexistência, constituiria uma matriz estrutural que, adaptada a 
diferentes setores produtivos, possibilitaria a edificação da sociedade 
brasileira tradicional. O senhor de engenho apesar de seu papel de 
agente de exploração externa da população posta debaixo de seu 
domínio era já um empresário nativo. Vivia em sua casa-grande 
construída para durar e legar a seus herdeiros.   

 

Embora existissem três personagens distintos na construção econômica 

açucareira, Ribeiro enfatiza que só existem duas formas de produção opostas que se 

complementam no plano econômico, o senhor de engenho e os escravos: 

 

Embora fossem, de fato, duas formas polarmente opostas no plano 
social, pelo antagonismo essencial de seus interesses de classes, eram 
também dois alternos mutuamente complementares dentro da 
multualidade desigual de uma formação colonial escravista. 
(RIBEIRO, 1995, p.278). 
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A obra Menino de Engenho retrata contundentemente essa realidade. Em 

todo o enredo, o “coronel José Paulino” é descrito como grande possuidor de terras e 

em decorrência disso, detentor do poder. “Carlos”, narrador personagem, assim 

descreve as relações de poder da seguinte forma: 

 
Quando chegamos em casa, o café estava pronto. Na grande sala de 
jantar estendia-se uma mesa comprida, com muita gente sentada 
para a refeição. O meu avô ficava do lado direito e a minha tia Maria 
na cabeceira. Tudo o que era para se comer estava à vista: cuscuz, 
milho cozido, macaxeira, requeijão. Não era, porém, somente a gente 
da família que ali se via. Outros homens de aspecto humilde, ficavam 
na outra extremidade, comendo calados. (REGO , 2001, p. 41) 

 

Observa-se de forma concisa que outras pessoas livres participavam 

economicamente e que as mesmas prestavam obediência e respeito ao dono das 

terras. Essa atitude é representada submissamente no silêncio das mesmas diante do 

coronel José Paulino. Nota-se que o patriarca é reconhecido pelos seus empregados 

como um grande “monarca”, detentor do poder e do direito de julgar. Isso é bastante 

notório no momento em que uma mulata “Maria Pia” engravida de “tio Juca” filho do 

coronel. Acusado e ser o pai da criança “Chico Pereira”, empregado livre e agregado 

às terras do engenho, é colocado no tronco pelo coronel até que o mesmo assumisse a 

suposta paternidade. O narrador descreve: 

 
O meu avô mandou colocar o cabra no tronco. E nós fomos vê-lo, 
estendido no chão com o pé metido no furo do suplício. Raramente 
eu tinha visto gente no tronco. Somente um negro ladrão de cavalos 
ficara ali até que chegassem os soldados da vila, que o levaram. 
Agora, porém, Chico Pereira estava lá, com os pés no buraco 
redondo. 
 ─É mentira daquela bicha severgonha. Ela botou pra cima de mim 
os estragos que os outros fez. Ela pode casar com o diabo, comigo 
não. O coronel me mata, mas eu não me amarro com aquela peste. 
Vou pra cadeia, crio bicho na peia, mas não vivo com a descarada 
daquela quenga. Eu não tapo buraco dos outros. (REGO, 2001, p. 72)  

 

Vale salientar que o poderio do coronel não se restringia aos seus escravos, 

mas a todos quantos estivessem dentro de seus domínios. Dessa forma, homens livres 

como Chico Pereira poderiam ser castigados se os mesmos ameaçassem a sua 

autoridade. Nota-se na citação supracitada o forte sistema escravocrata na economia 
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canavieira. Economia essa sustentada pelo que se pode chamar de “classe operariada” 

(escravos e agregados contratados) que se submetem ao poder dos grandes donos de 

terra. O narrador descreve o senhorio coronelista: 

 

Depois do jantar meu avô sentava-se numa cadeira perto do grande 
banco de madeira do alpendre. Lia os telegramas do Diário de 
Pernambuco ou dava suas audiências publicas aos moradores. Era 
gente que vinha pedir ou enredar. Chegavam sempre de chapéu na 
mão com um “Deus guarde a vossa senhoria”. Queriam terras para 
plantar roçados, lugar para fazer casas, remédios para os meninos, 
carta para deixar gente no hospital. Alguns viam fazer queixa dos 
vizinhos (REGO, 2001, p.88). 

 

É notório que a população reconhecia o poder do coronel, estabelecendo uma 

relação de apadrinhamento entre o senhor dos engenhos e as pessoas humildes que 

necessitavam do engenho para a sobrevivência. Infere-se que o patriarca era homem 

capaz de julgar e fazer conforme sua vontade devido ao seu patrimônio. Esses, os 

engenhos, que por muito tempo foram a principal fonte econômica do Brasil, são 

descritos pelo autor: 

 
Ficava a fabrica perto da casa grande. Um enorme edifício de telhado 
baixo, com quatro biqueiras e um bueiro branco, a boca cortada em 
diagonal. Não sei porque os meninos gostavam tanto das maquinas. 
Minha atenção inteira foi para o mecanismo do engenho. Não reparei 
mais em nada. Voltei-me inteiro para a maquina, para as duas bolas 
giratórias do regulador. Depois comecei a ver os picadeiros atulhados 
de feixes de cana, o pessoal da casa de caldeiras. Tio Juca começou a 
me mostrar como se fazia o açúcar. O mestre Candido com uma cuia 
de água de cal deitando nas tachas e as tachas fervendo, o cocho com 
caldo frio e uma fumaça cheirosa entrando pela boca da gente. 
─ É assim que se cozinha o açúcar. Vamos agora para a casa de 
purgar. 
Dois homens levavam caçambas com mel batido para as formas 
estendidas em andaimes com furos. Ali mandava o purgador, um 
preto, com as mãos metidas na lama suja que cobria a boca das 
formas. Meu tio me explicava como aquele preto fazia o açúcar 
branco. E os tanques de mel de furo, com sapos ressequidos por cima 
de uma borra amarela, me deixaram uma impressão de nojo (REGO, 
2001, p. 42). 

 

Percebem-se, na citação acima, a descrição do engenho e as diferentes 

classes envolvidas no trabalho: homens livres “dois homens levavam caçambas com 
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mel...” e, escravos “Ali mandava o purgador, um preto, com as mãos metidas na 

lama...”. Pode-se coligir que o sistema econômico açucareiro era predominantemente 

patriarcal e escravocrata e que o mesmo José Lins do Rego constrói em Menino de 

Engenho a mimese do espaço e da economia canavieira.  

 

Conclusões  

 

Pode-se inferir que a obra analisada retrata de forma significativa a 

economia e cultura açucareira que perdurou na Zona da Mata. Percebe-se que as 

descrições do autor são recordações saudosas de sua infância. Enquanto conhecedor 

dessa realidade proporciona uma visão das experiências do engenho, da cultura 

popular nordestina etc.  

Em Menino de Engenho, José Lins promove a (re)construção do espaço 

social a partir do enredo, personagens , tempo e espaço da narrativa. Sendo ela, a 

primeira obra do ciclo da cana de açúcar e insigne componente do Regionalismo de 

30, não pode ser ignorada pela crítica, visto o seu caráter transdisciplinar.  
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GT 4 – Literatura, Múltiplas Linguagens e Enfoques Espaciais no Ensino de Ciências Humanas 

 

As velhas: dramaturgia de Lourdes Ramalho como ferramenta 

didática para a valorização da variedade linguística do sertão 

nordestino 

 

 LIMA, Felippe Nildo Oliveira de 
 Graduando em Letras, UFCG. 

felippe_rn@hotmail.com  
 

Introdução  

 

A democratização da escola, segundo Penin (2009, p. 21), trouxe para dentro 

dessa instituição, finalmente, toda a gama de diferenças existentes na sociedade. O 

perfil do alunado e do docente mudou, agregando-se à escola toda a sorte de 

pluralidade cultural, econômica e social, característica do povo brasileiro. Conforme a 

nova escola que se evidenciava, o Ministério da Educação lançou em 1997 os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, onde reunia propostas direcionadas ao ensino 

fundamental, para a reformulação das escolas brasileiras, contemplando todas as 

disciplinas curriculares. Nos PCN de Língua Portuguesa um dos objetivos 

educacionais propostos é o respeito às diferenças geradas pela pluralidade dialetal do 

português. Com isso, somam-se ao currículo escolar as variedades linguísticas, 

decorrentes das realidades socioeconômicas e geográficas das falas dos alunos. 

Apesar da proposta suscitada pelo MEC em 1997, vê-se na atualidade, na 

maioria das instituições escolares brasileiras, conforme as palavras de Bagno (2007, 

p. 29), o segundo plano em que a variação linguística encontra-se na prática docente, 

bem como a sua abordagem de maneira insuficiente, superficial, quando não 

distorcida. Além de menosprezada, a realidade da variação linguística, também, gera 

preconceito. A escola etnocêntrica e reprodutora elege o português da gramática 

tradicional como a única maneira “correta” de se escrever e falar. Scherre (2005, p. 

42) confirma isso quando diz que o ensino de gramática é feito de forma rígida, como 

se tudo que fosse diferente do que está registrado ou codificado por nossas 

gramáticas fosse inerentemente errado. Infelizmente, esse modo de ensino perpetua 
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nos alunos a falsa ideia de que as outras variedades linguísticas são inferiores em 

relação ao português canônico. Esse currículo escolar ultrapassado e preconceituoso 

deve mudar. Nas palavras de Silva (2004, p. 63; 68) é necessária a urgente 

compreensão do ensino do Português no intricado contexto da diversidade linguística 

brasileira, bem como da diversidade dialetal espalhada por todo o espaço geográfico e 

social brasileiro. A realidade plural da língua do povo brasileiro merece adentrar o 

espaço escolar. 

Trazendo a discussão para o campo da educação no sertão nordestino, a adição 

do estudo da variação linguística ao ensino de língua materna, na maioria das vezes, é 

imperceptível. Apesar de não lidar com a variação propriamente dita, quando a 

língua falada pelos alunos, usuários do dialeto do sertão nordestino, repercute nos 

gêneros textuais circulantes no espaço escolar, logo se tacham erros e inadequações 

lexicais. Vale salientar que não cabe neste estudo a análise dos métodos de correção 

dos textos feitos pelos alunos por parte dos professores. Porém, é inconcebível a 

escola tratar a variação linguística usada pelos alunos como erro, sem, antes, nem 

sequer trabalhar com os discentes a interessante multiplicidade lexical e semântica 

característica da música de Luiz Gonzaga, da dramaturgia de Ariano Suassuna e 

Lourdes Ramalho.  

As escolas do sertão nordestino necessitam implantar a interessante discussão 

sobre a variação linguística predominante em seu espaço. Surge como apoio a esta 

iniciativa o uso didático do texto As velhas da dramaturga Lourdes Ramalho. 

Conforme Silva (2009, p. 1) as peças teatrais de Lourdes Ramalho atualizam imagens 

referentes ao Nordeste e ao nordestino, como Nordeste seco, nordestino viril, 

religioso e outras, já cristalizadas no ambiente sociocultural, elaborando, com isto, 

um conceito de “popular” para a cultura nordestina. Somando-se ao aspecto de teatro 

como forma de representação do povo nordestino, a escrita ramalhiana é feita com 

base na linguagem constituinte do rico legado de formação desse povo.  A 

apropriação do texto As velhas ao ensino de Língua Portuguesa possibilita uma 

variedade de discussões, ao ponto de promover a interdisciplinaridade entre 

Português e Geografia, já que a peça é constituída de um léxico que caracteriza uma 

variação linguística e um espaço geográfico. A leitura, ou, até mesmo, a encenação da 
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peça em sala de aula poderá promover um rico contato de alunos e professores com 

palavras, mitos, trocadilhos e ditos populares típicos do nordeste que proporcionam a 

noção de variação linguística como uma riqueza cultural, portanto, marca de um 

povo.  

 

Objetivos  

 

Fomentar o trabalho em sala de aula com o léxico do texto As velhas, da 

dramaturga Lourdes Ramalho, como forma de promover a discussão sobre a 

variedade lingüística sertaneja no espaço escolar.  

 

Metodologia  

 

Como se caracteriza por uma pesquisa do tipo bibliográfica, a metodologia 

deste trabalho foi pautada no levantamento de textos que dão suporte às concepções 

aqui apresentadas, porém, apesar de ser um trabalho deste caráter metodológico, sua 

população de interesse é a massa discente e docente, localizada no sertão da região 

nordeste. Logo após a seleção dos textos, houve a leitura do material, com a 

consequente seleção de partes importantes ao trabalho.  

O ponto de partida deste trabalho foi a leitura de textos que delineiam o espaço 

escolar dos pontos de vista histórico e social. Sendo interesse dessas leituras os 

dilemas e os paradigmas da nova escola brasileira, notáveis após a democratização do 

ensino no país. Para isso, foram lidos os textos da especialista em educação Penin 

(2009). 

Logo após o embasamento teórico em educação e espaço escolar brasileiro, 

foram analisados detalhadamente os tópicos de variação linguística constantes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Esta segunda etapa de 

leitura direcionou a escolha dos livros de educação linguística. 

Os livros escolhidos com a temática de variação linguística no espaço escolar 

são de professores universitários, especialistas em Sociolinguística. Fizeram parte 

desta seção da bibliografia os autores Bagno (2007), Scherre (2005) e Silva (2004). A 
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escolha desses livros foi feita mediante a relação que eles mantêm com pedagogia, 

preconceito linguístico e mudança no currículo escolar. 

Por fim, ocupou o final do levantamento e da leitura da bibliografia o texto 

dramatúrgico As velhas, de Lourdes Ramalho, que, conjuntamente com o artigo O 

teatro de Lourdes Ramalho e os dramas da cultura popular de Silva (2009), dão ao 

trabalho a comunicação entre educação e textos de dramaturgia.  

 

Resultados e discussões 

 

O tema da pluralidade cultural brasileira no espaço escolar 

 

 A profissionalização do professor e a democratização da escola brasileira 

alavancaram o debate sobre a necessária e urgente melhoria na educação. Foi 

indicada uma série de novas propostas que deveriam ser implantadas no espaço 

escolar. Professor como mediador e em formação continuada, interdisciplinaridade, 

novas tecnologias na educação, docência e dimensão afetiva, vez e voz ao alunado, são 

alguns dos muitos perfis que as escolas e seus docentes precisaram se adequar, para 

satisfazerem às novas exigências educacionais.   

 Na temática da pluralidade cultural coube ao professor entender, respeitar e 

trabalhar em sala de aula com a intricada diversidade brasileira. Segundo Penin 

(2009, p. 33):  

 

O professor deve buscar compreender as principais características 
da cultura presente nas manifestações dos sujeitos que vivem o 
cotidiano escolar e trabalhar produtivamente sobre elas, ainda que 
de maneira experimental. 
 

Indo mais além, os PCN de Língua Portuguesa dão à escola os papéis de ensinar aos 

alunos o respeito à pluralidade linguística e de desmistificar o preconceito que 

circunda as variedades linguísticas desprestigiadas. Para isso, a escola deve se livrar 

de velhos conceitos, adotando novas posturas. Conforme trecho dos PCN (p. 21): 

 

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação 
às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do 
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objetivo educacional mais amplo de educação para o respeito à 
diferença. Para isso, e também para poder ensinar Língua 
Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que 
existe uma única forma “certa” de falar — a que se parece com a 
escrita — e o de que a escrita é o espelho da fala — e, sendo assim, 
seria preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva 
errado. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação 
cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, 
tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, 
denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não 
corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais 
prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico. 

  

Pedagogia da variação linguística e sua necessária adaptação à sala de 

aula 

 

 A Sociolinguística foi introduzida no discurso que propunha melhorias à 

educação brasileira pelos PCN de Língua Portuguesa, e trouxe novos conceitos para 

incrementar as propostas do Ministério da Educação. Heterogeneidade da língua, 

variedades dialetais ou linguísticas e preconceito em relação às falas dialetais são 

alguns dos conceitos introduzidos adicionados pela Sociolinguística à discussão. 

Pensando nas propostas dos PCN, alguns sociolinguistas brasileiros começaram a 

direcionar suas pesquisas à variação linguistica no espaço educacional. É de consenso 

desses sociolinguistas que as aulas de Língua Portuguesa não devem ficar 

estacionadas no ensino das regras da gramática tradicional, apesar de sua 

necessidade no ensino. Conforme as palavras de Scherre (2005, p. 93), o que tem de 

ficar bem claro é que, quando o professor de português está ensinando gramática 

normativa, ele não está ensinando língua portuguesa. Língua materna se adquire; 

não se aprende e nem se ensina. 

 Ainda sob o ponto de vista dos sociolinguistas, o professor deve explicar aos 

seus alunos que a variação é um elemento comum à natureza da língua, heterogênea, 

graças à heterogeneidade social. O importante é que o aluno aprenda que a variação 

linguística deve se adequar ao ambiente discursivo, já que cada ambiente requer um 

tipo de comportamento ou postura, consequentemente, a adequação da língua oral e 

escrita. O aluno não deve aprender o que é “certo” na língua, mas qual, dentre suas 
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muitas possibilidades, é a mais adequada ao uso nas exigências sociais e situações 

comunicativas. Conforme atesta Silva (2004, p. 76):  

 

O julgamento desvalorativo do uso do aluno não entraria no 
processo. A valorização da diversidade deve ser trabalhada e 
adequadamente valorizada e o objetivo final a atingir-se será 
tornar o estudante pluridialetal – no seu dialeto familiar, no 
dialeto do seu grupo social, consciente da variação possível em 
outros grupos sociais, e senhor também das normas do dialeto 
socialmente privilegiado.  
 

O professor deve possuir bastante flexibilidade para trabalhar com as variações 

linguísticas em sala de aula, com um objetivo bastante claro: tornar seus alunos 

conhecedores e respeitadores das variações linguísticas. É de acordo com as 

necessidades da classe, se há preconceito e exclusão por meio da linguagem, e ainda 

sob análise do livro didático, se ele trata de maneira satisfatória, ou não, a variação 

linguística, que o professor deve adequar sua didática.  

 

O trabalho em sala de aula com a variedade linguística de acordo com o 

fator social origem geográfica e o fator linguístico variação lexical 

 

Para uma variedade linguística ser estudada, faz-se necessário a assimilação da 

dicotomia heterogeneidade linguística x heterogeneidade social, já que, se há 

variedade linguística, obrigatoriamente, há essas duas realidades heterogêneas 

embutidas.  

 Em sala de aula é possível realizar o estudo da variação linguística da região 

em que a escola está inserida. Os professores de Português, e, se acharem necessário, 

podem pedir ajuda aos professores de Geografia, podem abordar com seus alunos de 

ensino fundamental o fator social origem geográfica, próprio da heterogeneidade 

social, adequando essa temática ao estudo da variação lexical, própria da 

heterogeneidade linguística.   

 O trabalho com o léxico presente no material didático utilizado pelo professor 

é importante, pois, como destaca Silva (2004, p. 117) o léxico é o lugar das línguas 

históricas em que se refletem as mudanças socioculturais e sociopolíticas. 
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A variação linguística e seu léxico característico são importantes meios de 

caracterização histórica de um povo. Pois, guardam a simbologia de costumes, 

crenças, gêneros e comportamentos, de importante valia para o entendimento do 

povo da região onde predomina a variação lingüística.  

 

A riqueza lexical do texto As velhas e suas possibilidades em sala 

 

 Ao ler o texto dramatúrgico As velhas de Lourdes Ramalho, o leitor nota com 

facilidade a intenção da autora em demarcar graficamente palavras, expressões e 

ditados populares que são próprios dos falantes da região do sertão nordestino. Há 

um resgate às falas autênticas desse povo. 

 Seguindo a abordagem proposta neste trabalho, de origem geográfica e 

variação lexical como aspectos a serem vistos em sala quando se estuda a variação 

linguística, o trabalho com o texto As velhas possibilita amplas temáticas para serem 

discutidas em classe. 

A origem geográfica presente em As velhas é o sertão nordestino. Além disso, 

Lourdes Ramalho insere em seu texto a fauna e a flora características dessa região, 

mas também a seca, a pobreza e a corrupção política. Exemplos de trechos que 

retratam esse espaço geográfico: 

 

MARIANA – Eu sei... Sou como as planta da terra – o cardeiro, o 
xique-xique... Elas é assim pra resistir à secura do sertão... (p. 
42) 
MARIANA – (Que escutava) E que diabo você queria ficar fazendo 
naquele desterro? – Comendo lagartixa assada ou fazendo vida 
de santa? (p. 20) 
JOSÉ – ... A gente precisa lutar pra botar essa cambada de 
velhaco abaixo. (p. 50) 
 

Nota-se a forte representação do espaço do sertão nordestino. As plantas 

comuns na vegetação nordestina e a lagartixa, animal muito frequente no sertão, 

caracterizam a natureza da região. O adjetivo velhaco faz referência ao grupo de 

políticos corruptos da chamada Indústria da Seca. Vale salientar, que a ajuda de um 

professor de Geografia seria importante nesta etapa do ensino. Haveria, então, uma 

boa oportunidade de conhecimento advindo da interdisciplinaridade.     
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 A variação lexical é amplamente difundida no decorrer da peça. A autora 

insere expressões lexicais únicas do sertão nordestino, por conta disso, verifica-se em 

Lourdes sua constante ressignificação do espaço geográfico onde transcorrem suas 

peças. Logo abaixo, trechos que singularizam o dialeto do sertão nordestino: 

 

MARIANA – (Irritada) Larguem de bate-boca sem futuro e 
venham coidar da vida que o tempo ta passando. (p. 21) 
TOMÁS – Por isso sua mãe é carrasca: você é metido a cavalo-do-
cão... (p. 29) 
CHICÓ – ... e você, José, num é missa-de-corpo-presente não, 
mas se eu tivesse um pai ou um irmão – queria que fosse que nem 
você. (p. 52) 
MARIANA – ... E você que esperneie, que arranque os cabelos 
como eu fiz – e chore, chore, pois boca de couro num se 
rasga não. (p. 63)  
 

A autora retrata por meio da variação lexical empregada em As velhas um 

recorte do universo de expressões, figuras de linguagens e ditos populares que dão 

suporte à cultura sertaneja. O verbo do português clássico cuidar, no sertão é coidar. 

Esse exemplo serve de recurso para o professor explicar que cuidar e coidar passam 

ao interlocutor o mesmo significado: zelar, proteger. Os alunos entenderão que as 

variedades linguísticas possuem o mesmo valor, pois apesar de possuir maneiras de 

dizer diferentes, o sentido que exprimem são equivalentes. O professor, trabalhando 

com As velhas, possui um excelente acervo de ditos populares, como, por exemplo, 

chore, pois boca de couro num se rasga não,  expressão que significa poder chorar à 

vontade, faz referência às lágrimas que, apesar de molharem a boca, não a desfaz, 

como danificariam um papel, por exemplo. O professor pode comentar sobre a 

criatividade do povo nordestino e seus inúmeros ditados populares, representantes 

dessa cultura. 

 

Conclusão 

 

 A escola que surgiu após a democratização, apesar de abrir as portas à grande 

parte da sociedade, até os dias atuais, tem dificuldades em lidar com a pluralidade 

cultural que envolve a massa discente. Propostas, como os PCN, enxergam o contexto 
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plural da cultura brasileira e de sua língua. A variação linguística, integrante da 

Sociolinguística, ganha importância no contexto escolar, sendo missão da escola e de 

seus professores admitir que a pluralidade sociocultural reflete-se, inevitavelmente e 

positivamente, na língua. Cabe às escolas de todo o Brasil trabalharem com seus 

alunos a realidade plural do português-brasileiro, e ensinarem que o falante é o real 

dono da linguagem, ele que a adéqua aos inumeráveis contextos discursivos e 

situacionais. A escola é um dos propícios espaços de discussão, visando à destruição 

do preconceito linguístico, referente às variedades estigmatizadas. 

 O texto dramatúrgico As velhas pode-se tornar uma ferramenta didática de 

apoio aos professores de Língua Portuguesa no espaço escolar sertanejo. O léxico do 

texto e o enredo da peça trarão à sala de aula a interessante interdisciplinaridade 

entre Português e Geografia. Ao mesmo tempo em que a variação linguística do 

sertão nordestino será discutida, sendo uma linguagem comum aos alunos, o espaço 

de caatinga e de relações sociopolíticas será exposto. As velhas ajudará a mudar o 

senso-comum predominante às variedades linguísticas desprestigiadas, como a do 

sertão nordestino. Seu trabalho em sala de aula dará um novo significado à 

identidade sociocultural, repensada e valorizada no texto de Lourdes Ramalho.  
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GT 4 – Literatura, Múltiplas Linguagens e Enfoques Espaciais no Ensino de Ciências Humanas 

 

De contação em contação: experiências como contadores de 

histórias do projeto BALE 
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Introdução 

 

O presente trabalho objetiva tornar público as experiências vividas como 

contador de histórias e mediador da leitura realizadas através do Programa BALE – 

Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas – vinculado ao Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino - Aprendizagem (GEPPE), do 

Departamento de Educação e com parceria do Departamento de Letras do Campus 

Avançado “Profª Maria Eliza de Albuquerque Maia” – CAMEAM – da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte.  

O Programa Bale tem por objetivo formar leitores através do prazer e da 

ludicidade, como também democratizar e incentivar o gosto pela leitura, a 6ª edição 

teve seu diferencial com atuação de cinco ações conjuntas, que movimentaram o 

programa, são elas; BALE_PONTO DE LEITURA (arte da palavra), BALE_EM CENA 

(artes cênicas e circenses), CINE_BALE_MUSICAL (arte cinematográfica e musical), 

BALE_FORMAÇÃO (arte-educação) e o BALE. NET (arte digital).  

Aqui relatamos nossa participação nesta 6ª edição do programa, que 

aconteceu no período de 2012.2, de agosto a dezembro, atendendo a quatro bairros 

da cidade de Pau dos Ferros / RN, como também a convite de cidades circunvizinhas.  

mailto:beniciomackson@hotmail.com
mailto:daniel.bj@hotmail.com
mailto:kaizaalencar@yahoo.com.br
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Com esse relato do nosso trabalho e das atividades realizadas no incentivo à 

leitura e formação do leitor, esperamos contribuir de maneira relevante em 

posteriores pesquisa na referida área de estudo, como também trazer a tona a 

necessidade de ações que trabalhe a prática da leitura no meio social, abordando-a 

com o artificio da ludicidade e não como atividade solitária, cansativa e de teor 

obrigatório. Neste sentindo a leitura precisa também ser cada vez mais trabalhada em 

sala de aula, de modo que venha a propiciar o incentivo ao conhecimento e ao 

repertório de mundo do estudante, lhe dando oportunidade, como leitor, de ser peça 

fundamental da história e do texto. Assim, almejamos, por meio deste, mostrar que a 

contação de história é uma forte aliada para o desencadear do gosto pelas leituras e 

narrativas, em qualquer faixa etária da vida, além de ser ferramenta indispensável 

para a propagação da cultura e da formação do sujeito.  

Com isso, mostramos também que a contação de história é muito mais do 

que um contar e se estende para uma íntima relação entre contador, história e 

ouvinte, momento propício para turbilhões de sentimentos entre os sujeitos 

participativos.  

Para tanto, trazemos a tona reflexões acerca do papel da mediação da leitura 

através da contação de histórias, que de forma lúdica transcende os limites entre 

leitor e texto, criando elos entre a leitura, a fantasia e a realidade, por conseguinte, 

fundamentamo-nos em nossas experiências e nas ideias de Yunes (2002), Koch & 

Elias (2012) e Lois (2010), que tratam da importância do papel da leitura, e do texto, 

na sociedade atual com ênfases na leitura e formação do leitor.  

Assim sendo, discorreremos adiante sobre a execução das atividades da 6ª 

edição do Programa BALE, embasados em referenciais teóricos, que fundamentam as 

nossas discussões sobre a leitura, a formação do leitor e a contação de história no 

âmbito da ludicidade. E por último temos as considerações finais com um breve 

relato dos resultados obtidos com essa experiência no Programa BALE. 

Resultados e discussões 

 

A magia da contação de história no viés do BALE 
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Quando pensamos nas diversas manifestações que o ato da leitura provoca, 

vemos a sua grandiosa importância e singularização na construção do sujeito. Yunes 

(2002, p. 102) afirma que “[...] ler, é condição de estar no mundo, criando-o outra 

vez”. Assim, a leitura nos faz sujeitos ativos da sociedade contemporânea, mantendo 

vivo os nossos desejos e anseios, propiciando o encanto da vida. Também podemos 

dizer que a leitura renova e revive momentos mágicos que, acalentados pelas 

contações de histórias, se tornam inesquecíveis.  

 Ler os contos de fadas reacende uma magia infantil que fica guardada dentro 

de nós e desperta sensações típicas de crianças quando se deparam com personagens 

encantados, como bruxas, fadas, princesas e cavalheiros. Nessas narrativas e contos 

encontramos imbuída uma fantasia que faz o leitor arquitetar, segundo a sua 

imaginação, o mundo narrado. 

Koch & Elias (2012, p.16) colocam que “O texto também nos desperta 

sentimentos, emoções. Envoltos na atmosfera de emoções sugerida pela leitura [...]”.  

Assim, o leitor é parte viva do texto, atuando ativamente para que a leitura ganhe 

assas e desperte em seu interior uma diversidade de sentimentos, como alegria, 

tristeza e saudade. Essas emoções são determinadas pela forma de medição da 

leitura, fazendo com que o texto circule e manifeste prazer e gosto, como acontece na 

contação de história. 

A contação de história por sua vez, já está intimamente impregnada no 

desenvolvimento da humanidade, a cada caça o homem pré-histórico retornava ao 

seu lugar de origem com uma nova narrativa dos seus feitos. Mesmo sem o uso da 

fala, o caçador contava seus principais acontecimentos a partir de pinturas e gestos e, 

quando não, escutava as contações alheais. Hoje a contação de história está presente 

do cotidiano do homem, cada contar e recontar desperta o gosto pelas histórias, 

trazendo à tona a imaginação e a fantasia, assim sendo, a contação de história é uma 

ferramenta de suma importância para o incentivo à leitura e propagação da cultura. 

Estimular a prática da leitura é um desafio da contemporaneidade, visto que 

vivemos em uma sociedade não leitora, dos poucos manifestos promovidos a maioria 

se limitam em definir a leitura e apresentar teorias, mas a prática real é pouco 

incentivada, como coloca Lois (2010, p. 90) “Promover uma ação de leitura é muito 
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diferente de discursar sobre a leitura”. O mediador precisar ser antes de tudo um 

leitor, não somente dos livros, mas de cada individuo que coloca sobre a leitura seu 

contexto cultural e suas experiências de vida, como também utilizar demasiados 

artifícios, entre eles o coração e as experiências vividas, para que a leitura seja 

promovida de forma sedutora e prazerosa.  

Nesse viés o Programa BALE tem como objetivo incentivar o gosto e 

democratizar o acesso à leitura e a obras literárias, de forma lúdica e prazerosa, em 

espaços escolares e não escolares de comunidades carentes, desprovidas de cultura e 

demasiados meios de lazer, como também, proporcionar a formação de novos 

leitores.  

Em sua 6ª edição, o programa BALE, atendeu a crianças das escolas de 

quatro bairros da cidade de Pau dos Ferros / RN: São Geraldo, Arizona, João XXIII e 

Riacho do Meio, como também a convite de cidades circunvizinhas. Esta edição teve 

como objetivo principal, além da propagação e o incentivo ao gosto à leitura, 

considerar os mais diferentes meios de contar e recontar história, levando em 

consideração os diversificados textos que circulam socialmente, nisto teve seu 

diferencial em relação às edições anteriores, pois funcionou por meio de cinco ações: 

BALE_PONTO DE LEITURA, incentivo ao gosto pela leitura nos mais diversos 

ambientes, por meio de rodas e exposição do acervo, BALE_EM CENA, contação de 

histórias através das artes circenses, CINE_BALE_MUSICAL, confluência das artes 

musicais e cinematográficas no viés das obras literárias, BALE_FORMAÇÃO, 

capacitação para professores, alunos, bolsistas, voluntários e representantes da 

comunidade que desejam atuar no incentivo à leitura, e o BALE.NET que é a 

divulgação das atividades do programa para conhecimento da comunidade em geral, 

feita a partir de sites, blog e redes sociais. 

 

Planejamento e prática da ação de leitura 

  

A contação de história começa muito antes do contato direto com o público, 

na verdade, inicia-se a partir do firmamento da ação conjunta com a escola ou 

instituição parceira. Para facilitar nosso trabalho já montávamos um calendário com 
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as atividades marcadas com as instituições de Pau dos Ferros e região, assim 

poderíamos planejar e conciliar as tarefas do programa.  

A escolha da história a ser contada exige um conhecimento prévio do público 

alvo e do ambiente utilizado, pois sempre nos atentamos para que a contação se 

adeque ao contexto sociocultural do ouvinte, sendo concretizada da melhor maneira 

possível, sempre tentado fazer com que o público alvo se sinta personagem ativo da 

história, para isso utilizamos o plano de trabalho para melhor organizar a contação.  

A promoção da leitura ocorria de forma a atrair o público para um momento 

mágico e divertido, para isso ornamentávamos o ambiente com livros que ficavam 

espalhados em tatames e em varais de cordão, também utilizávamos de caixa som, 

microfone, fantasias, folhas de assinaturas, pufes e tatames.  

De início se apresentava a equipe BALE, componente por componente, de 

forma dinâmica e interacional por meio da RADIO_BALE, estabelecendo um clima 

descontraído. Logo após tínhamos o momento da história, em que as crianças de 

deliciavam com as narrativas, procedido pelo recontro, onde três ou quatro 

participantes eram convidados a recontar a história, assumindo o papel também de 

contador. Por fim fazíamos a roda de leitura, em que a equipe BALE ler as histórias 

escolhidas pelas crianças.   

 Podemos destacar a apresentação do texto “Só um Pulinho de Gato” de 

Heinz Janisch e Helga Bansch, que foi apresentada pela primeira vez na Escola 

Estadual João Escolástico no Bairro Riacho do Meio – Pau dos Ferros. Com objetivo 

de proporcionar interação entre o público e a equipe baleana, iniciamos com a música 

“Vamos Pular” de Sandy e Junior, logo após começamos à apresentação com a 

RÁDIO_BALE, outra novidade no Programa, que consiste numa estratégia de 

comunicação entre o locutor e o protagonista da história em que ambos interagem 

“via telefone”, ocasião que ocorre o pedido da história através do personagem Léo, 

ouvinte da rádio que passa a assumir o papel de personagem principal. Assim o 

locutor narrava à história e Léo encenava o enredo juntamente com o público que 

realizava os diversos pulos citados na narrativa. 

 

Ilustração 1- Leo encena junto com as crianças 
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Fonte: acervo BALE 

 

Paulo Freire (2008, p. 29) diz que “[...] Desde o começo, na parte 

democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente 

juntas”. Assim, a iniciativa do convite para o público participar como personagens 

ativa da história ocasionou uma íntima interação entre contador, ouvintes e texto, 

formando um elo em que todos os sujeitos entraram em sintonia. Com isso, de 

maneira ímpar, a fantasia e a imaginação rolaram a solta, sendo propiciada pela 

dinamização do ato da leitura e valorização do contexto de mundo da criança, 

levando a cada uma a se encontrar no universo da leitura, ficando evidente em cada 

sorriso, a alegria e o entusiasmo de também ser parte ativa da contação de história. 

Os resultados dessa atividade foram perceptíveis no momento do reconto, 

pois as crianças contavam, por meio de gestos e palavras, perfeitamente a história 

encenada e no instante da roda de leitura dentre muitos livros, a obra “Só um pulinho 

de Gato” foi a mais requisitada, o que demonstra à importância da contação de 

história no incentivo a leitura e também no favorecimento para um contado íntimo 

entre a criança e o livro. 

Percebendo o envolvimento da história e a eficácia da metodologia com as 

crianças, tivemos como recompensa um entusiasmo profundo em fazer parte, mesmo 

que instantaneamente, do sorriso e da alegria daqueles futuros leitores, que talvez 

aquele momento fosse como o único contato, lúdico e prazeroso com a leitura. Assim, 
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repetimos a ação na Escola Municipal Francisco Torquato - Bairro São Geraldo- Pau 

dos Ferros e na Creche Municipal da cidade de São Francisco do Oeste, obtendo os 

mesmo resultados da primeira ação.  

 

Considerações finais 

 

As estratégias utilizadas com sucesso comprova a grandiosa importância do 

trabalho do programa BALE na formação do leitor, suas atividade e ações direcionam 

ao prazer e ao gosto de estar sintonizado com a leitura. É por esse motivo que alunos 

de licenciatura se apaixonam por promover ações que refletem no íntimo do 

individuo, tanto no contador como no ouvinte, por meio da interação provocada na 

contação de história. Nisto, o segredo da eficácia das estratégias utilizadas não estão 

somente em um bom planejamento da ação, mas na magia e na paixão que sustenta o 

esse grupo, sentimento este que é renovado em cada conta e recontar histórias. 

Podemos dizer também que a interação entre os sujeitos da contação de 

história provoca múltiplos sentidos, um deles é despertando a criança que existe 

dentro do contador e mediador da leitura, como também transformar o ouvinte em 

personagem viva da história, que instigada pela ludicidade se encontra nas páginas 

dos livros, passando a ser bem mais do que tintas sobre o papel.  

Neste sentindo, o ato da contação de história abraça em extrema extensão a 

modalidade da formação do leitor, explorando-o, não por obrigação ou por meio de 

uma leitura forçada, mas pelo prazer e o gosto que faz com que o livro seja aberto e 

que os olhos passeiem sobre as linhas. São essas atividades magnânimas que 

precisam ser exploradas no contexto das salas de aulas, para assim conseguirmos 

cumprir nossos papeis de licenciadores, incentivando e propagando a leitura, a 

cultura e contribuindo de maneira fortificante para uma sociedade de leitores capazes 

de fugirem dos índices de analfabetismo.   
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GT 4 – Literatura, Múltiplas Linguagens e Enfoques Espaciais no Ensino de Ciências Humanas 
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 Introdução 

 

Para desenvolver o tema proposto analisamos como as novas linguagens e 

outros diversos recursos que estão associados diretamente a sociedade 

contemporânea, como: o acesso a muitas informações proporcionado pelas novas 

tecnologias e os produtos derivados da indústria cultural (internet, filmes, imagens, 

músicas, charges, maquetes, dentre outros.). As diversas opções citadas contribuem 

para desenvolver habilidades geográficas quando empregadas de forma correta, 

principalmente no que diz respeito, aos conceitos chaves da geografia. Fomentando 

assim, o desenvolvimento do aprendiz e possibilitando a (Re) construção do 

conhecimento.  

Desse modo, o uso dessas linguagens deve ser empregado de forma coerente, 

de modo que, a prática docente estabeleça seus limites, sabendo lidar com sua 

complexidade e não se submetendo a certas ideologias impostas por seus produtores 

ou pelos interesses que eles representam.  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo frisar o uso coerente das 

novas linguagens no ensino de Geografia, afim de um melhor desenvolvimento do 
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aluno e da revigoração da produção de seu conhecimento em meio às exigências 

atuais.  

 

Objetivos 

 

O  presente  trabalho  tem  por  finalidade  analisar  a  imensa  oferta   de  

produtos  da indústria cultural e sua íntima relação com as novas tecnologias que 

proporcionam cada vez mais informações diversificadas. Fazer do ensino geográfico 

um processo complexo, em que o conhecimento gere competências pela sua 

adequada apropriação. Possibilitar desta forma, a atuação dos aprendizes na 

sociedade contemporânea.  

 

Metodologia 

 

O trabalho tem como proposta de estudo analisar o uso das novas linguagens 

no ensino de geografia, frisando sua importância para o bom desenvolvimento do 

aluno, enquanto ser que faz parte de um processo contínuo de aperfeiçoamento de 

seu conhecimento. Esse estudo teve como bases metodológicas as obras de Santos 

(1997), Cavalcanti (2002), Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), dentre outros que 

possibilitaram trabalhar esta abordagem com os conceitos geográficos.  

 

Resultados e discussões 

 

A utilização de outras linguagens diferentes da tradicional, como a verbal e a 

escrita se faz necessário na educação atual, em face das mudanças pelas quais passa a 

sociedade. Esses novos recursos são fundamentais no trabalho de sala de aula, 

aproximando o aluno cada vez mais dos temas abordados, servindo como um elo 

entre a realidade e prática.  

Vale ressaltar que, esta transformação pela qual passa a educação é decorrente 

das mesmas implicações que a sociedade vivencia, ou seja, as mudanças 
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proporcionadas pelo meio técnico científico-informacional vivenciadas desde os anos 

de 1970. 

Segundo Santos (1994), o meio técnico científico-informacional se caracteriza 

pelo emprego da técnica no espaço sendo um processo de cientificização em que a 

informação torna a sociedade complexa.  

Assim, paralelo a esse meio surge à indústria cultural que obtendo das 

vantagens pela qual passa a sociedade, procura estabelecer padrões que 

correspondam ao modo de vida contemporânea. Concomitantemente, passa a 

“produzir” sujeitos muito diferentes dos experimentados, baseados na diversidade de 

informações. 

Para o sujeito desenvolver conhecimento frente às várias alternativas e 

recursos possibilitados por esse meio, é necessário que ele saiba lidar com seus 

elementos, extraindo aquilo que realmente interessa na produção do conhecimento 

para que possam formar opiniões, princípios, e valores. De acordo com (Pontuschka, 

Paganelli, e Cacete, (2007) apud santos, Costa e Kinn, (2010), a escola deve fazer o 

uso correto das várias linguagens para ensinar o que realmente interessa 

desenvolvendo no aluno a capacidade de conviver com as novas tecnologias 

propiciando reflexão e visão crítica. 

No ensino de geografia, os conceitos chaves como Paisagem, Lugar, Região, 

Território e Espaço, precisam fazer uso das várias linguagens e recursos tecnológicos, 

permitindo dentro de suas possibilidades criarem sujeitos mais comprometidos com 

as práticas educativas. Capaz de desenvolver senso crítico, postura investigativa, que 

seja capaz de problematizar os conteúdos trabalhados sempre com respeito à 

diversidade na (Re) construção dos seus próprios termos. Levando sempre em conta 

as representações cotidianas dos alunos, uma vez que, são eles que expressam sua 

identidade mediante a elaboração de seus significados.   

Apesar de sua ampla importância na atualidade, as novas linguagens e 

recursos técnicos derivados de imagens (fotografias, desenhos filmes, maquetes, 

mapas temáticos, além dos gráficos, tabelas e diversas projeções), dos sons (melodias 

de músicas). E outros associados à linguagem verbal e escrita (em gêneros de textos, 

como letras de músicas, televisão, palestras e conversas) utilizados de forma 
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diferentes do contexto de sala de aula pela explanação em aula expositiva associada 

ao livro didático, não pode prescindir da leitura e da escrita. Segundo Santos, costa e 

Kinn (2010), a leitura e a escrita são habilidades e competências básicas do ensino, 

insubstituível, devendo esses outros recursos reforçá-lo e adequar-se a suas funções.  

Todo procedimento de ensino deve partir de suas origens, respeitando sua 

diversidade e evolução histórica. Assim, no estudo geográfico, elementos tradicionais 

como observação, descrição, comparação, registro, análise, e síntese são em qualquer 

período aporte para o desenvolvimento do estudo na geografia. Mas, diante da 

evolução técnica que vivenciamos tornam-se mais passiveis de serem analisados e 

diferenciados frente às várias possibilidades e recursos cedidos pela modernidade. 

Relacionando os conceitos chaves da Geografia, Milton Santos assim define 

paisagem:  

 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons, etc. (SANTOS, 1997, p. 61).  

 

Desse modo, a paisagem é tudo aquilo que observamos no espaço com seus 

múltiplos elementos, ou seja, o homem e proliferação de sua cultura, a natural e 

transformada pelas relações sociais, assim chamada, paisagem artificial. Por isso, o 

espaço é repleto de várias paisagens, sendo nossa percepção referente ao local que 

observamos que caracteriza o tipo de paisagem ali presente. Assim, a dimensão da 

paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos nossos sentidos. Segundo 

Holzer, Bailly. Apud: Raffestin e Reymond (1980), a paisagem é um deposito de 

história, um produto da “prática entre indivíduos e da realidade material com a qual 

nos confrontamos”. 

Nesse sentido, ao estudarmos a paisagem, a análise de fotografias é uma 

alternativa que permite ao aluno vários fatores espaciais, uma vez que, as mesmas 

caracterizam instantes de uma vida em suas várias dimensões temporais. Já que a 

mesma representa características passadas e futuras, visto que o homem transforma 

o espaço em que convive, e assim, cria novas paisagens. Nesse contexto, a fotografia 

revela várias dimensões do observável, servindo de dados e informações para o 
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aprendiz. Ela se constitui na memória de determinada cultura em qualquer período 

histórico. 

Os alunos podem trabalhar as paisagens de seu município através de fotos, por 

meio de pesquisas em arquivos públicos e depois comparar as modificações que 

ocorreram no meio. Podem fazer pesquisas na internet e analisar a paisagem natural 

e a artificial se auto perguntando o que deferência uma da outra. Em outro momento, 

pode ser sugerido que os alunos formem painéis comparando os diversos tipos de 

paisagem, e que os mesmos criem historias em quadrinhos e peças teatrais baseadas 

nas imagens obtidas sobre o tema proposto. 

Desta forma, ocorrerá uma dinamização da aula facilitando a compreensão dos 

envolvidos quanto à diversidade do tema e o quanto é importante conhecer suas 

características. Já que as fotografias trazem as representações e os valores humanos, 

os alunos fazem a interpretação da ação do homem na natureza, da forma que 

adquire sua comunidade em meio a tanta transformação. 

Além da fotografia, vários outros recursos podem ser utilizados para 

desenvolver habilidades e senso crítico nos alunos, estando sempre associados ao seu 

modo de vida. Pois, é no confronto de sua realidade prática que num primeiro 

momento se obtêm dos termos científicos para partir para algo complexo que abranja 

o assunto em sua globalidade. 

Os próprios livros didáticos estão se adequando as novas linguagens 

produzidas pelo Meio técnico científico-informacional, explorando fotografias sobre o 

tema abordado, letras de músicas, charges e desenhos. Além de sugestões e 

recomendações de leitura e pesquisas que darão maior dinamicidade ao ensino e 

capacitação aos seus aprendizes, sendo esses recursos uma ótima possibilidade para o 

aluno construir o conhecimento. 

O lugar que é representado por um espaço ocupado por determinado grupo 

apresenta forma, valor, matéria, sentimento e pensamento, existência e experiências. 

Se a paisagem é estudada por meio das linguagens visuais, o lugar se reafirma pelas 

relações humanas e suas implicações no meio social.  

Desse modo, percebemos que espaço e lugar mantêm uma intima relação, pois 

o lugar só se reafirma sobre determinado espaço à medida que a cultura humana data 
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esse espaço de valor, definição e significado. Segundo CALL (2004), Apud: Santos, 

Costa e Kinn (2010), o espaço é o resultado da vida das pessoas que nele vivem, das 

formam como trabalham e produzem nesse meio.  

Assim, ensinar esses dois conceitos em face das novas linguagens significa 

propor que os alunos resgatem o sentimento de identidade e pertencimento do lugar 

onde vivem, resgatando sua história e as marcas que lhes sustentam nesse espaço. 

Sendo assim, ressalta-se o espaço vivido ou das experiências humanas, propondo que 

eles dominem sua formação e entendam sua estrutura para depois, entenderem as 

outras diversas culturas que estão impregnadas em tantos outros lugares do globo 

terrestre. 

Pode se propor para os alunos que elaborem histórias em quadrinhos 

justificando as expressões humanas do seu lugar de vivência, como exemplo, as 

historias de Chico Bento. Os filmes e documentários expressam histórias de vidas 

reais trazendo a dimensão do observável, além de músicas, que expressam 

sentimentos até o uso da informática associada à internet que permite ao aluno 

pesquisar diversos tipos de lugares, desde os de trabalho, aos lares, de lazer, e escolar. 

Essas linguagens possibilitam atividades de diferenciação desses múltiplos lugares e 

principalmente, suas características, partindo do local para o geral, ou seja, do lugar 

da sala de aula para o da comunidade e desta para o lugar de várias culturas, da 

complexidade. 

Segundo CAVALCANTI (2002), Apud Santos, Costa e Kinn (2010), sobre 

espaço e lugar, afirmam:  

 

As várias linguagens cedidas pela indústria cultural, inclusive os 
mapas e suas representações desenvolvem habilidades de observação, 
descrição e comparação, muito importantes para se apreender as 
especificidades do lugar vivido e empreender a análise do próprio 
espaço. (CAVALCANTI, 2002, p. 82). 

 
Como sabemos o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire 

definição e significado. 

Se a região referencia a lugares que se diferenciam uns dos outros com 

influências sobre os referidos lugares. Então, podemos concluir que para 

compreender uma região é preciso viver a região com consciência sobre a mesma e 
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sentimento de pertencimento.  Dessa maneira, a região também se explica pela 

uniformização das relações sociais, ou seja, a resistência dos grupos a área de origem 

ou sobre a qual habita. 

Sabemos que uma região não é estática, pode sofrer regionalização, novas 

áreas podem ser anexadas a um espaço de origem adaptando-se a cultura das pessoas 

e seus valores a seus interesses.  

Quanto ao trabalho docente no contexto escolar, principalmente no ensino, 

vários tipos de linguagens podem favorecer o aprofundamento do conhecimento 

sobre o termo abordado, desde as linguagens visuais, linguagens verbais, escritas e 

musicais até recursos como as mídias eletrônicas. Assim, faz-se uma leitura de sua 

complexidade, valores, e normas, caracterizando o espaço das diferentes culturas, 

aportando o aluno quanto a sua diversidade e os possibilitando a compreender o 

desigual desenvolvimento espacial que formam as regiões. 

O conceito território se associa ao uso do espaço e aos modos de vida com um 

tom eminentemente político, repassando a noção de poder. Por meio disso, 

percebemos que o território é um gerador de raízes e identidade, de forma que, toda 

identidade territorial é também uma identidade social.  As práticas sociais formam 

territórios, e sua expansão para além de sua área de influência formam as 

territorialidades com vínculos espaciais próprios.  

Segundo Lefebvre (1969) Apud Santos, Costa e Kinn (2010) o território é visto 

como espaço das tradições, hábitos e costumes e na reprodução capitalista 

articulando o particular e o geral. 

No entanto, compreender essa articulação é compreender o homem como 

modificador do espaço e produtor de cultura, em que valores e identidades dão 

sentimentos de pertencimento aos que ocupam a área definida. 

Trabalhar este conceito em sala de aula implica mostrar aos alunos que cada 

ser cria seu próprio território no espaço, mediante aos laços que o ser constrói com a 

história do lugar e os valores que ele desenvolve no meio. O uso da mídia, filmes, 

desenhos, documentários, musicas entre outros, podem repassar a complexidade do 

território, introduzindo ao publico uma visão critica e o entendimento de que em uma 

área pode existir mais de um território. E que aqueles de maior poder podem 
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dominar o menor da mesma forma que o aluno leitor se sobrepõe aquele que nada 

ler. Mostrando ao aluno que ele tem que compreender o território em que vive para 

depois ir além de seus limites territoriais. 

Portanto, é preciso reconhecer que o uso das novas linguagens e os diversos 

recursos existentes requer uma maior preocupação por parte dos gestores quanto a 

sua introdução no ensino. Visto enquanto um campo muito vasto em que as 

possibilidades de compreensão podem levar a reflexão distorcida daquilo que se quer 

trabalhar. É dever de a escola preparar bem toda a comunidade escolar, 

principalmente os Professores para que façam escolhas e selecionem o material 

adequado para que não comprometa o conhecimento do aluno. Possibilitando assim, 

o bom desenvolvimento do aluno frente às varias alternativas as quais estão 

submetidos.  

No uso das novas linguagens o ensino e principalmente o de Geografia não 

pode se submeter a certas condições imposta pela indústria cultural, dentre as quais 

destacamos a televisão – que ensina aquilo que lhe interessa, tentando seduzir as 

pessoas ao seu jogo cultural. Repassando assuntos variados, muitas vezes fora do 

contexto real, além de enfocar outras culturas que torna o aluno alienado, 

confundindo ou até mesmo perdendo sua própria identidade. 

Assim, cabe ao professor, o mediador do processo de ensino-aprendizagem 

extrair desses recursos aquilo que realmente interessa para o desenvolvimento dos 

alunos. Adequando essas inovações ao conteúdo proposto e a realidade local dos 

alunos na formação crítica dos mesmos.  

 

Considerações finais 

 

O referido trabalho enfocou o uso das novas linguagens no ensino como meio 

propicio ao desenvolvimento dos alunos, pois o bom uso desses recursos facilita a 

compreensão e fomenta o senso investigativo dos mesmos quanto as suas 

abordagens. É fundamental termos em mente que essas linguagens devem ser bem 

planejadas e adequadas à situação a qual serão trabalhadas para não comprometer o 

processo ensino-aprendizagem. Visto enquanto uma alternativa é hoje imprescindível 
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no contexto escolar o uso desses materiais em função do período que vivenciamos, 

uma vez que, quando bem empregados contribuem de forma significativa para a 

produção do conhecimento. 
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Introdução 

 

 Dentro das várias discussões acerca do espaço, esta temática tem ganhado campo e 

ampliado às investigações, sobretudo, dos geógrafos. Dentro dessa temática, tem se abordado 

diversas outras categorias de análises vistas pela geografia, como a questão do território, 

paisagem, entre outras. Dentro dessas categorias, a análise sobre o espaço será priorizado, 

haja vista que é a temática central desta discussão. 

             O texto procura apresentar a melhor compreensão acerca da ideia de espaço, 

não somente como espaço apenas, mas, sobretudo, enquanto apropriação, 

dominação, decorrente do imaginário, da transformação em território e suas diversas 

relações, tudo isso, originado pela ação dos homens sobre o espaço, enquanto um 

conjunto de objetos tanto de caráter artificial quanto natural (SANTOS, 1997). 

 Nessa direção, a comunidade da Barrinha e ao ecossistema banco de algas, 

localizadas no município de Icapuí (CE) são identificadas como um importante 

espaço para se pensar na ação.  

 Ao considerar esta realidade é possível ressaltar a importância de se realizar 

um estudo sobre as ações que se desenvolvem nesta localidade acerca dos seus 

potenciais, no que se referem as suas práticas a partir da ação humana aliada aos 

recursos naturais e econômicos de baixos impactos presentes, uma vez que abriga um 

mailto:paulinhasilvalima@ig.com.br
mailto:rosalvonobre@uern.br
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espaço da ação contido no espaço geográfico, dando sentido aos objetos através da 

ação humana. 

 A praia da Barrinha está localizada a aproximadamente 6 km da sede do 

município, essa área apresenta grandes valores naturais e paisagísticos. A região é 

caracterizada por um banco natural de algas e fanerógamas popularmente conhecido 

como “banco natural”. Este atua no ecossistema como uma cobertura natural contra a 

erosão costeira.  (MEIRELES, 2006). 

 Constituindo-se de diversas espécies de crustáceos, moluscos, aves, peixes e 

mamíferos, atuando como habitação e fonte de alimento para a fauna local e 

migratória. O processo de ocupação nessa praia é recente e irregular, caracterizado 

por residências de pescadores, marisqueiras e algicultores, além de segundas 

residências, como as de veraneio. Nessa praia se concentram as principais atividades 

econômicas do município como a da pesca e a extração de algas marinhas, como uma 

das principais fontes de renda para os moradores da comunidade local (COSTA, 

2012). 

 Com base no exposto, a realização deste estudo se justifica pela necessidade 

de se identificar os conhecimentos e práticas que esta comunidade e o seu importante 

elemento, no caso, o ecossistema banco de algas possuem enquanto espaço da ação, 

já que estes oferecem importantes ações em seu cotidiano praticadas pela ação 

humana e o seu meio natural, através de atividades de conservação da natureza, no 

caso, a sustentabilidade do banco de algas e a preservação da identidade do seu 

espaço. 

 

Objetivos 

 

Conhecer como a comunidade da Barrinha e o ecossistema banco de algas vêm 

se constituindo através das atividades cotidianas como um espaço da ação presentes 

nas atividades socioambientais e econômicas da comunidade. 

Identificar os elementos que possibilitam a comunidade e o ecossistema banco 

de algas enquanto espaço da ação. 

Empreender uma melhor discussão acerca da temática do espaço e o que lhe 

constitui como ação. 
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Metodologia 

 

O presente trabalho foi realizado na comunidade da Barrinha, município de 

Icapuí-CE, com algicultores e algiculturas inseridos no “Grupo Mulheres de Corpo e 

Algas”, sendo este assessorado pela Fundação Brasil Cidadão18 . A pesquisa 

bibliográfica e fotográfica, bem como, conversas informais com representantes do 

referido grupo, foi realizada durante o mês de junho e julho de 2013. Em seguida os 

dados coletados foram sistematizados e discutidos com embasamento na literatura.  

 

Resultados e discussões 

 

 Levando em consideração o território e as relações sociais do cotidiano local, 

bem como, a proposição da ideia de espaço e a bibliografia estudada, como é caso, de 

autores como Santos (2006, 1997), onde trabalha na perspectiva de que é a técnica 

que acaba unindo os sistemas de ações, bem como, de objetos, permitindo que haja a 

interação homem-natureza e, com isso, produzindo o espaço geográfico. Já para 

Haesbaert o papel do espaço é fundamental em toda e qualquer construção social 

dentro da formação da identidade e território, tanto no ambiente social, bem como, 

natural.  

 

O papel do espaço, hoje indissociável em suas perspectivas “natural” e 
“social”, pode ser interpretado tanto como “rugosidades” ou 
“constrangimentos”, que redirecionam os processos sociais e 
econômicos, quanto como referenciais inseridas na vida cotidiana e 
que perpassam nossas identidades coletivas. (2009,p.81). 

 

 Segundo Raffestin (1993, p.144) “o espaço é visto como uma matéria-prima, 

ele possui seu valor, sua utilidade, no caso, quando há uma atuação de algum ator por 

meio de uma representação”. A noção de espaço deve ser percebida em uma visão 

ampla, muito mais do que se remeter apenas ao geográfico, ao arquitetônico, mas 
                                                           
18 Instituição não-governamental que atua acerca de 10 anos no município de Icapuí-CE com execução 

de projetos na área socioambiental e que contribuiu de forma direta para o desenvolvimento da 
tecnologia social do cultivo sustentável junto ao ecossistema banco de Algas que vem sendo  
preservado pelos integrantes do “Grupo Mulheres de Corpo e Algas”. 
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numa perspectiva planetária, como menciona Golçalves (2007, p.57), “numa 

perspectiva do físico, do geográfico, do histórico e do psicológico”. 

 Para Saquet (2005, p.44), “as técnicas presentes em cada lugar condicionam 

como um de seus elementos fundamentais, a produção, a circulação e o próprio 

consumo, enfim a produção do espaço geográfico”.  

 Quanto aos estudos da área de pesquisa, no caso da comunidade em questão 

e o banco de algas é importante ressaltar as discussões abordadas por Meireles (1991, 

2006) e Costa (2012).  

Com base no exposto, foi possível identificar que a comunidade vem 

construindo de forma concreta um espaço de ação proporcionada pela interação dos 

atores locais, representados por pescadores, algicultores e algicultoras19. 

 

Figura 01: Plantio de algas no ecossistema 

 

Fonte: Fundação Brasil Cidadão, 2007 

 

Estes atores acima mencionados realizam atitudes ambientais, como a 

preservação do ecossistema banco de algas, colhendo as algas de forma responsável e 

sustentável, levando em consideração que o referido ecossistema é um berçário da 

vida marinha e a base do nascimento de várias espécies e aliando a esta questão 

ambiental os atores locais também tem conseguindo movimentar este espaço para 

melhorar sua renda local, sobretudo, das mulheres que integram o Grupo Mulheres 

                                                           
19 Pessoas que fazem a colheita e o cultivo de algas marinhas. 
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de Corpo e Algas20 que consegue transformar as algas em diversos produtos naturais, 

como é o caso de cosméticos e alimentos, como sabonete, shampoo, gelatina, musses 

e pizza entre outros, agregando assim valor no beneficiamento e tornando este espaço 

local ativo, levando a um processo de consolidação de um território repleto de 

práticas sociais, ambientais e econômicas.  

 

Conclusões 

  

 É possível perceber que o espaço é, portanto um cenário que possui diversas 

dimensões, como simbólicas, culturais, entre outras, que possibilita se transformar 

em um território a partir de uma identidade própria construída pelos seus 

moradores, no caso, de uma comunidade, que o apropriam, não apenas como uma 

propriedade, mas pode ser apropriada com um nível ideológico, cultural, ambiental, 

manifestada nas relações sociais e econômicas. 

 Com isso é possível identificar no cenário da comunidade da Barrinha, 

sobretudo, sua interação com o ecossistema banco de algas que, de fato, é um espaço 

que possui uma atuação social, econômica e ambiental, quando os moradores 

interagem com o ecossistema tanto numa relação de proteção ambiental, como 

quando se usufrui economicamente, fazendo com que, se consolide em um território 

que vem se construindo de uma identidade própria a partir dos seus atores locais. 

 Por último, percebe-se que a comunidade e o seu ecossistema banco de algas 

se constitui enquanto um espaço de ação, pelo fato de que, existe um conjunto de 

ações e práticas cotidianas, representadas nas relações econômicas e ambientais 

através das ações humanas sobre o seu próprio espaço, intermediadas pelos próprios 

objetos naturais e artificiais. 
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Alternativas de convivência no semiárido do município de 

Riacho de Santana – RN 

 

OLIVEIRA, Francisco Jerri Alan 
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jerrialan@yahoo.com.br 

 

Introdução 

 

Sabendo que quase todo o Estado do Rio Grande do Norte está incluído na 

região do semiárido, inclusive os municípios que fazem parte da região Alto oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte, fomos levados a analisar a convivência do homem do 

campo no município de Riacho de Santana – RN.  

Assim procuramos evidenciar no município de Riacho de Santana–RN, 

alternativas de convivência com o semiárido.  O município de Riacho de Santana está 

situado na região do Alto Oeste Potiguar e compreende um dos 36 municípios dessa 

região. 

Para forma de sistematização, o presente trabalho está organizado em três 

partes. Na primeira parte colocamos as considerações iniciais, onde abordamos 

aspectos introdutórios sobre as alternativas de convivência no semiárido, assim 

apresentamos os conceitos principais de convivência e sustentabilidade no semiárido. 

Além disso, abordamos experiências da ensilagem e cisternas no próprio município 

de Riacho de Santana – RN. 

Por último se encontra as conclusões do trabalho, onde podemos evidenciar os 

resultados diagnosticados sobre nosso objetivo que são as alternativas da ensilagem e 

cisternas como práticas que viabilizam na convivência do município trazendo 

melhorias a essas comunidades. 

 

 

Objetivo 
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Desse modo, nosso trabalho tem como objetivo analisar as alternativas de 

ensilagem e captação de água de chuva popularmente conhecidas como “cisternas” 

nas comunidades rurais dos Sítios Catolezinho, Porção e Poço de Pedras, todas 

localizadas no município de Riacho de Santana – RN. 

 

Metodologia 

 

Para realização desse trabalho se fez necessário uma pesquisa de campo, onde 

aplicamos questionários sob a forma de entrevista e registro fotográfico nas 

comunidades pesquisadas. Assim, podemos verificar que as alternativas de ensilagem 

e cisternas contribuem significativamente em melhorias sociais na convivência do 

homem do campo nas comunidades do município de Riacho de Santana-RN, 

garantindo recursos como água e alimentação para o gado no período de estiagem, ou 

seja, nos períodos em que a seca é prolongada. 

 

Resultados e discussões 

 

A convivência como sinônimo de sustentabilidade no semiárido. 

 

Para abordarmos a questão do Semiárido no sentido de alternativas de 

convivência nessa região procuramos buscar tanto em fontes literárias como na 

própria prática trabalhos que mostrassem as potencialidades de desenvolvimento 

para o semiárido.  

Desse modo, a convivência com o semiárido parte de um novo paradigma de 

desenvolvimento local e sustentável para essa região, mostrando-nos que é preciso 

adotar a seguinte concepção: 

 

O segredo da convivência está em compreender como o clima 
funciona e adequar-se a ele. Não se trata mais de “acabar com a 
seca”, mas de adaptar-se de forma inteligente. É preciso interferir no 
ambiente, é claro, mas respeitando as leis de um ecossistema que, 
embora frágil, tem riquezas surpreendentes. (MALVEZI, 2007, p.12). 
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O novo modelo de desenvolvimento que queremos para o semiárido, parte 

primeiramente de uma mudança cultural de concepção sobre o semiárido. Somente a 

partir daí serão criadas alternativas de potencialidades para convivência, trazendo 

assim desenvolvimento econômico e social a sua população. 

Dessa forma concordamos com SILVA, quando nos diz que:  

 

[...] a “convivência com o semiárido significa uma nova orientação 
estratégica para intervenção naquela realidade, enquanto um 
processo em construção e de experimentação de alternativas 
apropriadas, buscando aprender a conviver com as suas 
especificidades ambientais e formulando proposições que visam a 
promoção e o alcance do desenvolvimento sustentável. (SILVA, 
2006, p. 271) 

 

Neste sentido, o autor nos coloca sobre como o homem do campo pode mudar 

seus hábitos para conviver em sua realidade. Para tanto é preciso buscar alternativas 

de conhecimento local que facilitem sua convivência com o seu meio. 

 

As cisternas de placas como alternativas de convivência no município 

de Riacho de Santana – RN. 

 

As cisternas como podemos analisar consiste num reservatório feito perto da 

casa captando a água da chuva para o consumo humano. Tem uma significativa 

importância, uma vez que, a água no semiárido é escassa no período seco, 

principalmente para beber e cozinhar que são as finalidades essenciais.  

Segundo Malvezzi as cisternas é uma tecnologia muito apropriada ao 

semiárido. Ele a caracteriza da seguinte forma: 

 

[...] Esse reservatório, com forma ovulada, com metade de suas 
dimensões encravada no chão, construídas no pé das casas, usam 
calhas para colher a água de chuva que escorre dos telhados, 
direcionando-a para as cisternas. [...] A água depositada ali durante 
os períodos chuvosos fica guardada para os períodos em que 
normalmente não chove. A família, que não dispunham de água 
potável, agora contam com ela. (MALVEZZI, 2007, p.13).  
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As cisternas fazem parte como já colocamos de uma das muitas alternativas 

para convivência com o Semiárido. No município de Riacho de Santana essa 

alternativa chegou em 2001 através do P1MC em parcerias com outras entidades 

governamentais e não governamentais. 

Nas comunidades dos Sítios Porção e Poço de Pedras as cisternas foram 

adquiridas através do programa P1MC (programa um Milhão de Cisterna) do 

Governo Federal em parceria com a Diaconia, ASA. Já na comunidade do Sitio 

Catolezinho embora seja o mesmo programa (P1MC), a parceria foi com o Sindicato 

dos trabalhadores. 

A cisterna como alternativa de armazenamento de água é uma das muitas 

possibilidades de aproveitar o período chuvoso e armazenar água para o consumo e 

higiene da população do campo. Sua viabilidade para a região do semiárido torna-se 

de suma importância, uma vez que, a região como sabemos tem um histórico de 

deficiência hídrica principalmente nos períodos de estiagem. 

Dessa maneira, constatamos que as cisternas têm uma capacidade para 

armazenar uma quantidade de água suficiente para uma família de cinco pessoas 

durante o ano. Isso pode ser evidenciado na pesquisa, visto que, as casas onde 

questionamos têm uma estimativa média de 4 a 5 pessoas. Vale salientar ainda, que 

se faz necessário o acompanhamento dos agentes de saúde para o tratamento 

adequado desta água para a saúde da população local.  

 

Ensilagem de alimentos para o gado como alternativas de convivência no 

município de Riacho de Santana – RN. 

 

Outra alternativa de convivência evidenciada  no município é a ensilagem de 

alimento para gado. Sabemos que a pecuária e agricultura consiste basicamente nas 

atividades do homem do campo. Quando analisamos este contexto no semiárido 

somos sabedores que as dificuldades para assegurar o rebanho são grandes. 

As alternativas para o armazenamento de alimentos para o rebanho no 

semiárido tornam-se uma viabilidade de convivência ao homem do campo 

fundamental na sua luta diária. Desse modo: 
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A ensilagem é o processo de conservação de forragens verdes em silos. 
É possível alimentar a criação no período da seca, guardando a 
forragem verde num buraco ou espaço totalmente fechado (sem ar), 
para que essa forragem sofra um processo de fermentação. Quando se 
faz a silagem bem feita, praticamente não há perda do valor nutritivo 
das plantas.  (DIACONIA, 2007, p.17) 

  

Nesse contexto, o processo da ensilagem tem uma fundamental importância para 

convivência no Semiárido, pois o mesmo tem a função de guardar alimentos para 

serem aproveitados nos períodos em que não chove e ainda mantém a alimentação 

rica em nutrientes com a estocagem bem feita desta forragem. Assim, o rebanho de 

gado ou caprinos que necessita de alimentos ricos em nutrientes na seca pode ser 

mantido com os silos preparados no período de inverno.   

Dessa forma, os silos podem ser feitos escavados na terra em forma de 

buracos, na superfície do solo, coberto com lona plástica, em tambores de metal ou 

plásticos bem fechados, em anéis de cimento e em sacos ou tubos plásticos. 

(DIACONIA, 2007). 

Essas formas são os exemplos de tipos de silos que podem ser produzidos para 

guardar alimentos para o gado. No caso específico da comunidade do Sítio 

Catolezinho os tipos de silos são feitos em um buraco escavado na superfície do solo e 

depois coberto com o próprio solo. O tamanho do silo varia de acordo com as 

necessidades e condições do proprietário para fazer o silo.   

Como percebemos, a ensilagem é uma prática que facilita muito a vida do 

agricultor do campo. Diferentemente das Cisternas que podem ser encontradas no 

município em todas as comunidades (Zona Rural), a ensilagem é uma prática pouco 

existente, no município evidenciado só na comunidade do Sítio Catolezinho. 

 

Conclusão 

 

Como vimos os exemplos acima se referem aos modelos de tecnologias para a 

convivência com o semiárido. Segundo Malvezi (2007, p.12) “O segredo da 

convivência com o semiárido passa pela produção e estocagem dos bens em tempos 

chuvosos para se viver adequadamente em tempos sem chuva”. 
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Dessa forma, tivemos a oportunidade de poder mostrar duas alternativas que 

viabilizam a vida do homem do campo no município de Riacho de Santana. Nesse 

sentido, o trabalho nos possibilitou verificar que as cisternas e a ensilagem são 

alternativas que realmente trazem benefícios a essa população na sua convivência 

com o semiárido.  

As alternativas de convivência no município de Riacho de Santana (cisternas e 

ensilagem), portanto podem ser bem analisadas como sustentáveis ao município, 

uma vez que, trazem a família do campo melhorias que possibilita uma qualidade de 

vida no que se refere ao aproveitamento de recursos para o consumo humano (água) 

e alimentação para o gado.  

Acreditamos com este trabalho termos, de certa forma, desmistificado a ideia 

de que as regiões que sofrem com as secas tenham realmente que enfrentar tantas 

dificuldades ou sentirem-se simplesmente castigadas, pois na verdade, existem 

grandes dificuldades, mas também há formas práticas e eficientes para que os 

habitantes dessas regiões vivam dignamente e enfrentem esses problemas, afinal o 

segredo da convivência no semiárido está em adequar-se ao seu clima. 
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Introdução  

 

A discussão que ora se apresenta tem como tema norteador o trabalho juvenil 

e os meios de comunicação. A problemática que se levanta diz respeito às políticas 

públicas para a inserção do jovem no mercado de trabalho e como os meios de 

comunicação influenciam nesse processo.  

Segundo Tonet e Lessa (2009) “pelo trabalho o homem se autoproduz, 

desenvolve habilidades e imaginação; aprende a conhecer as forças da natureza e a 

desafiá-las.” O trabalho é um agente transformador do homem que, por sua vez, se 

autoconstrói através dele, identificando suas qualidades e seus defeitos. Contudo, não 

é somente a si que o homem transforma, antes que isso aconteça é necessário 

transformar o meio em que se vive, melhor adaptando-o para sua sobrevivência.  

No contexto atual, o jovem encontra dificuldades de se inserir 

mercadologicamente no trabalho. A preparação para esse universo competitivo está 

cada vez mais complexa, uma vez que nota-se o surgimento de cursos 

profissionalizantes, a longa distância, de pequena duração, dentre outros.  

Os meios de comunicação, importantes ferramentas na circulação das 

informações, têm um papel coadjuvante na inserção do jovem no mercado de 

trabalho. Acredita-se que os meios de comunicação propulsionam a inclusão da 

juventude no mundo capitalista. Entretanto, os meios de comunicação não estão 

voltados para essa perspectiva existente no pensamento da atualidade. 

Optou-se pela pesquisa teórica. A metodologia empregada foi a pesquisa 

bibliográfica. Para compreender a complexa relação do trabalho juvenil buscou-se 

pelas políticas de trabalho e emprego para juventude do Ministério do Trabalho. 
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Sobre o estudo desenvolvido para analisar a influência dos meios de comunicação no 

processo de inserção do jovem no mercado de trabalho, relacionou-se os dados 

jornalísticos da internet com as leituras acerca da comunicação.  

O resumo se estrutura da seguinte maneira: num primeiro momento discute-

se sobre o trabalho, qual a relação que este tem com a formação cognitiva do homem 

e como se transforma, passando a ser alvo do sistema capitalista. Posteriormente, 

analisam-se as políticas públicas para inserir o jovem no mercado de trabalho, como 

também as leis que reforçam esse processo. O segundo momento discute os meios de 

comunicação, a relação que estes têm com a inserção do jovem no mercado de 

trabalho. Vale salientar que a problemática do trabalho juvenil do Brasil não se esgota 

nesse resumo. Têm-se mais perguntas que respostas, o que se apresenta aqui é uma 

breve discussão.  

 

Objetivos 

 

Analisar a conjuntura atual do mercado de trabalho juvenil no Brasil e como os 

meios de comunicação se relaciona com esse processo.  

 

Metodologia  

 

Os procedimentos metodológicos e os instrumentos de pesquisa adotados 

foram a pesquisa bibliográfica. Em primeiro lugar discutiu-se o conceito de trabalho, 

baseado nos estudos feitos por Lessa e Tonet (2009) sobre a filosofia de Karl Marx. 

Dessa forma, se compreendeu o trabalho como sendo a atividade responsável pela 

autoconstrução do homem e do meio em que vive, porém constatou-se que o homem 

se distancia do produto do seu trabalho, sendo preciso submeter-se ao mesmo para 

adquiri-lo. 

A discussão sobre o mercado de trabalho juvenil se restringiu aos estudos 

preliminares do Departamento de Políticas do Trabalho, Emprego e Renda para a 

Juventude, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, encontrados no site da 

Organização Internacional do Trabalho.  Observou-se a atuação desse órgão no país, 
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ou seja, a forma como se articulam as políticas públicas para o mercado de trabalho 

juvenil. Entretanto, foi necessário relacionar o modo de atuação da OIT do Brasil com 

a Emenda constitucional nº 65 de 13 de julho de 2010, que alterou a denominação do 

Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal e modificou o seu art. 227, para 

melhor cuidar dos interesses da juventude. Analisou-se ainda a Lei Nº 10.097/2000 

que considera a faixa etária de 15 a 29 anos o grupo etário jovem, portanto, aquele 

inserido no trabalho com idade abaixo da sugerida pela lei é considerado ilegal.  

Logo após o estudo acerca das políticas públicas de trabalho e emprego 

direcionadas ao jovem, analisaram-se os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que incrementou a discussão da realidade estudada, porém com 

dados estatísticos referentes à taxa de desemprego no Brasil.  

 Em relação aos meios de comunicação, desenvolveram-se leituras da Revista 

Textos disponíveis no site Ciber Sociedad, cuja modalidade é a reflexão sobre 

conhecimentos tecnológicos da atualidade. Com isso, resgatou-se o significado e a 

finalidade do termo “meio de comunicação”, evidenciando o uso da internet pela 

juventude.  

Enfatizou-se o estudo dos canais televisivos que desenvolvem atividades de 

capacitação profissional, responsáveis por especializar o jovem em uma atividade que 

o insira no mercado de trabalho. Fez parte desse estudo Falcão (2001), pesquisadora 

do Canal Futura e divulgadora da formação infanto-juvenil brasileira por essa 

emissora.  

Por fim, a pesquisa do presente trabalho direcionou-se a população jovem que 

busca se inserir no mercado de trabalho do Brasil. 

  

 

 

Resultados e discussões 

 

O que é trabalho? Uma breve discussão 

 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/1164
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O trabalho é o resultado de uma prévia-ideação; ele não é um ato isolado do 

ser humano, uma vez que conduzirá a sociedade a uma nova situação histórica. O 

resultado dessa atividade humana não é um processo de conquista singular, porque o 

indivíduo não é um ser isolado da história, da sociedade; o resultado de um trabalho 

transforma-se em uma conquista genérica, uma vez que muda e acrescenta 

conhecimento a um povo.  

Afirmam Lessa e Tonet (2009) que o trabalho modifica a visão de mundo que 

o homem tem de si mesmo e das coisas que o circundam; portanto, 

 
[...] pelo trabalho o homem se autoproduz, desenvolve habilidades 
e imaginação; aprende a conhecer as forças da natureza e a 
desafiá-las; conhece as próprias forças e limitações; relaciona-se 
com os companheiros e vive os afetos de toda relação; impõe-se 
uma disciplina. O homem não permanece o mesmo, pois o 
trabalho altera a visão que ele tem do mundo e de si mesmo. 

 

Compreende-se que através do trabalho o homem constrói a si mesmo e 

também deixa transparecer o que aprendeu às gerações que virão a partir dele – com 

essa atividade ele se autoconhece, identificando suas qualidades e seus defeitos. É 

com o trabalho que o homem transforma a natureza, se diferenciando do animal, pois 

suas ações são dirigidas e projetadas, e no animal as ações são manipuladas pelo 

instinto. 

Sabe-se que o processo de trabalho produzido pelo homem transcende 

aprendizado às gerações que virão depois dele. Na atualidade, o trabalho passou a ser 

visto como objeto da obtenção do capital, com isso, o jovem está cada vez mais 

imbuído de ideias que o colocam na esfera da competitividade do mercado de 

trabalho. Historicamente, o conhecimento adquirido na escola é o mínimo para 

conseguir um emprego, de forma que este conhecimento se afunilou, fragmentando 

as atividades do trabalho. O homem se especializa em atividades específicas que 

compõem o resultado final do trabalho. Com isso, o objeto que antes era obtido por 

um único homem, hoje é preciso que existam muitos homens, com muitas atividades 

sendo feitas concomitantemente, para se chegar ao resultado esperado.  

 

Mercado de trabalho juvenil no Brasil 
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A legislação nacional sobre a idade mínima para admissão de 

emprego do jovem baseia-se na Convenção nº 138 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovada desde 2001 e que delimita a 

idade de 16 anos mínima para o trabalho no Brasil. É recente a política de 

promoção ao trabalho para a juventude brasileira no âmbito 

governamental. No ano de 2003 foi assinado um acordo entre o governo 

federal e a OIT, que traça estratégias para o fomento do trabalho juvenil. 

Este acordo cria um plano denominado Agenda Nacional do Trabalho 

Decente para a Juventude (AGNTD). Entretanto, o governo lançou esta 

Agenda somente no ano de 2006 e define prioridades:  

 

[...] a geração de mais e melhores empregos, com igualdade 
de oportunidades e de tratamento; a erradicação do trabalho 
escravo e eliminação do trabalho infantil, em especial em 
suas piores formas; e o fortalecimento dos atores tripartites e 
do diálogo social como um instrumento de governabilidade 
democrática. (OIT, 2012) 

 

Somente no ano de 2010 o governo brasileiro cria a partir do Decreto Comitê 

Interministerial o Subcomitê da Juventude, com o objetivo de elaborar uma Agenda 

Nacional de Trabalho Decente para a Juventude (ANTDJ) da qual se organiza em 

torno a quatro prioridades, a saber: mais e melhor educação; conciliação entre 

estudos, trabalho e vida familiar; inserção digna e ativa no mundo do trabalho e 

diálogo social. 

A Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude (2011) 

considera a faixa etária dos 15 aos 29 anos, tido como o grupo etário jovem do 

país, no qual cabe de início um diálogo com as orientações estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Adolescente 
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Trabalhador. Isto significa dizer que, a idade abaixo da estabelecida em qualquer 

atividade que se insere no mercado de trabalho é ilegal, com exceção das situações 

inseridas na Lei da Aprendizagem (Lei Nº 10.097/2000) a partir dos 14 anos. 

A realidade social no mundo globalizado traz o teor das contradições da 

sociedade fundada em classes sociais antagônicas, calcadas na disseminação das 

estratégias flexíveis de trabalho e do trabalho precário. Nos países subdesenvolvidos 

e, especificamente no Brasil, a crise do desemprego juvenil é afetada pela crise 

econômica mundial. Dados do Ministério do Trabalho e emprego informa sobre a 

taxa de desemprego no Brasil. 

 

Segundo estudos preliminares de agosto de 2007 realizados pelo 
DIEESE, na década atual, a taxa de desemprego aberto da 
população adulta diminuiu levemente (6,1%, em 2005), mas o 
desemprego dos jovens aumentou (19,1%, em 2005), impedindo 
uma queda da taxa geral de desemprego. (MTE, 2012) 

 

Enfim, esses dados demonstram que a estrutura do mercado de trabalho 

mundial e brasileira não possibilita a inserção do jovem para o mercado de trabalho. 

Esta situação parece traduzir uma estratégia do capital para a sua acumulação e 

valorização em face da mundialização, resultado da emergência do processo de 

reestruturação produtiva no novo cenário flexível. Dessa forma, supõe uma 

precarização do trabalho, emprego e renda, contradições sociais que envolvem 

questões do ensino e da qualificação profissional, nos quais os meios de comunicação 

influenciam positiva ou negativamente.  

 

Os meios de comunicação  

 

A terminologia mais comum para explicar o que significa meio de comunicação 

é a que se refere às ferramentas e as formas de processo comunicacional, ou seja, 

quais os instrumentos (meios) e o uso (finalidade) dele para o intercâmbio de 

informações, de relacionamento entre as empresas e as pessoas. Temos como 

exemplo de meios de comunicações mais comuns: as cartas, o telefone, o rádio, os 

jornais, diários, revistas, a televisão, o cinema, a multimídia e a hipermídia. 
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No atual estágio da globalização o papel da multimídia traz à tona novas 

formas de circulação de informação e divulgação, relacionada ao trabalho juvenil e 

que está atrelado ao binômio trabalho-educação. Algumas redes de televisão 

desenvolvem programas voltados para a interação do jovem com o mundo do 

trabalho, a exemplo disso podemos citar o Canal Futura, que desenvolve projetos 

para o incentivo do jovem na carreira profissional. O Canal Futura que é o resultado 

de um projeto da Fundação Roberto Marinho, utiliza uma metodologia diferenciada 

para inserir o jovem telespectador no mercado de trabalho, assim como expõe Falcão 

(2001): 

 

Essa metodologia baseia-se na filosofia de que não basta 
apresentar programas: é preciso dar a seu usuário condições de 
utilizar essas novas tecnologias dentro de seu espaço ou em sua 
prática profissional. Portanto, o trabalho de acompanhamento é 
fundamental. 

 

Segundo Falcão, a prática profissional juvenil não se desenvolve apenas na 

divulgação de programas televisivos voltados para dicas de como se inserir no 

mercado de trabalho, é preciso, além disso, fazê-lo desenvolver uma atividade 

profissional, e mediante a alternativa do Canal Futura, a saída para inserir o jovem no 

mercado de trabalho com maior rapidez é apresentá-lo a oficinas que possam 

capacitar seu desempenho profissional. O acompanhamento proposto pelo Canal 

Futura compreende o envio de equipes em determinadas localidades para o 

desenvolvimento de oficinas de capacitação dos jovens, que resulta em novos projetos 

para inserção no mundo do trabalho e a proveitosa troca de ideias e experiências 

entre a Fundação Roberto Marinho e os jovens.  

Sabe-se que uma das funções da comunicação é de integração e inclusão social, 

o que concorre para o chamado desenvolvimento nacional. Entretanto, toda a 

tecnologia de ponta utilizada neste setor é para atender prioritariamente às 

necessidades de comunicação das empresas e instituições em um mercado cada vez 

mais competitivo.  

A indústria de transporte e os meios de comunicação, na era dos tempos 

modernos, dão configurações espaciais e temporais revolucionárias na sociedade. O 

fenômeno compreendido como a compressão do tempo-espaço, revoluciona as 
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qualidades objetivas do espaço e do tempo. Isto é, a compressão temporal e espacial 

resulta da história do capitalismo que tem se caracterizado pela aceleração do ritmo 

da vida e a superação das barreiras espaciais.  

Portanto, os meios de comunicação são ferramentas que apresentam 

informações relacionadas à divulgação de vagas de emprego, muito mais próximas ao 

beneficiamento das empresas do que propriamente do jovem. Entretanto, a lógica 

que o capitalismo impõe na sociedade, é que toda e qualquer circulação de 

informação beneficia total e exclusivamente a camada social menos favorecida, 

impregnando assim, a ideia de que os meios de comunicação incluem o jovem no 

mercado de trabalho.  

 

Conclusões  

 

Sabe-se que a tecnologia e a informação, processados por um tempo mais ágil de 

produção, têm, sob esse viés, o papel precípuo de gerar lucros. Informação gera capital, 

que gera poder. A rede mundial de computadores é um estágio avançado do 

capitalismo atual no avanço das tecnologias da comunicação.  

Mas há que se perceber que, no contexto atual do capitalismo global, há 

também um enorme entrelaçamento entre trabalho e educação. Cada vez mais o 

papel da educação tem relevância na criação de formas arraigadas no processo de 

reprodução do capital. As formas são das mais diversas incentivadas pela construção 

de ideias e/ou expressões afirmativas como “aprender a aprender”; “aprender a ser”; 

“aprender a empreender” que corroboram com o fato de que a educação foca seus 

objetivos na formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho juvenil. 

O incremento em cursos de pequena duração, em cursos à longa distância e o 

investimento em políticas públicas no papel da inclusão digital, entre outros 

elementos no meio técnico-científico informacional, sinaliza condições necessárias 

para a realização da competitividade concomitante a qualificação do trabalhador 

atrelada à educação. 

Compreende-se que o ingresso do jovem no mercado de trabalho não se 

restringe apenas à eficiência dos meios de comunicação, que sofreram um aumento 
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de velocidade com o processo de globalização acontecida no mundo. Com esse 

processo as informações passaram a caminhar em tempo real com os acontecimentos, 

facilitando o desenvolvimento mundial.   

Contudo, é importante mencionar que mesmo com as tecnologias de 

informação no capitalismo global, que supõe uma integração espacial nas redes 

sociais e no mundo das informações, os jovens, com o uso da internet, não são 

facilmente integrados ao mundo do trabalho.  

Constata-se que o acesso aos meios de comunicação não possibilita o jovem 

para o mercado de trabalho e sim as exigências que esse mercado de trabalho 

especifica e que está atrelado ao nível de instrução e de escolaridade.   
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GT 5 – Estudos Interdisciplinares sobre Espaço 

 

Água, Consumo e Escassez 

 

BERNARDO, Eliane Dantas.  
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG.  

elidantasb@hotmail.com 
 

LIMA, Luanna de Sousa.  
Universidade Federal de Campina Grande, UFCG  

Luana.bsf@hotmail.com 

 

Introdução  

 

O meio ambiente vem sendo modificado ao longo dos anos pela ação do 

homem, para satisfazer a necessidades que surgem, fazendo com que aumente a 

capacidade de conhecimento sobre a natureza, visando assim, utilizarem do espaço é 

os recursos que o meio oferece.  

Sendo, o espaço geográfico o objetivo de estudo da geografia, entende-se que o 

homem apropria-se dos bens naturais para obtenção de lucros, e esse vem sendo um 

grande problema da civilização moderna e industrial. Apesar da possibilidade infinita 

de invenções e criações, como o desenvolvimento da biotecnologia, o homem precisa 

entender que não é possível produzir artificialmente o oxigênio necessário para a 

manutenção da composição atual da atmosfera.  

Com isso prejudicando de forma direta o nosso planeta, pois muitos dos que 

hoje estão no poder não tem grandes preocupações com a questão ambiental, e de 

como futuramente estes fatores prejudicarão as gerações futuras é que está mais 

perto do que muitos imaginam, pois muitos são os efeitos e consequência da 

irresponsabilidade do homem sobre o meio, fazendo com que a cada dia o efeito 

estufa destrua cada vez mais a camada de ozônio, ocasionando desta forma maior 

índice de câncer de pele, descongelamento das geleiras, diminuição da água doce do 

planeta por pensarem que esta fonte seja inesgotável, quando na verdade não é bem 

assim, como tudo na vida precisa de controle, são muitos os fatores que leva a 

mailto:elidantasb@hotmail.com
mailto:Luana.bsf@hotmail.com


 

 

 
 

P á g i n a  | 318 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

diminuir os índices de vida na terra e muitos não veem que estão destruindo com a 

própria vida, isso que é o mais impressionante.  

Com o objetivo de introduzir princípios em educação ambiental seu ensino 

está voltado ao uso dos recursos naturais. A partir de uma metodologia baseada em 

uma aprendizagem significativa, participativa e reflexiva, além dos conhecimentos 

interdisciplinares teóricos e práticos, não o bastante à ausência de políticas que visem 

à racionalidade e o uso consciente dos diversos recursos naturais e ambientais, 

Levando ao aluno o paradigma de que interagimos com o meio ambiente, portanto 

somos indissociáveis. Colaborar com o ensino á prática da sustentabilidade foi uma 

meta, onde, tornar o aluno, um “agente” da natureza, de maneira que este venha 

preservá-la, para esta e futura geração foi, e é o maior desafio de ensino. Como 

destaca Silveira, para argumentar:  

 

Novos conceitos são incorporados na aprendizagem de cada área do 
conhecimento: não apenas novos em decorrência das mudanças 
contextuais, que exigem novas representações do mundo (a 
inteligibilidade da sociedade, da natureza, do ser humano), mas 
novos, também, no sentido de que conceitos básicos a cada área, ditos 
“clássicos”, são acrescido de outros significados, proporcionados pela 
dinâmica cultural. (2010, p.27). 
 

Pois os alunos deverão a partir de uma nova visão geral do contexto ter um 

entendimento ainda mais aprofundado principalmente de algo que eles estão todo 

momento de certa forma se relacionado com esse meio natural modificado ou nem 

tanto.  

Para isso nota-se a importância de se começar na Educação Fundamental, de 

tal forma a poder alcançar a mais tenra idade. Possibilitando que o aluno, através do 

saber aprendido, possa alcançar uma grande parcela da sociedade, uma vez que o 

processo aprendizado/conscientização dos alunos pode ser transmitido aos seus pais, 

parentes, comunidade etc.  

Esse projeto em si, tem como ponto alvo a busca de uma vida sustentável em 

todos os níveis, formando um equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento, 

visando assim a conservação e preservação do meio em que vivemos.  

Objetivos 
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O presente projeto visa discutir e refletir o uso e conscientização da agua, a fim 

de promover através de pesquisas, leituras, tecnologias de vídeo, debates, entrevistas, 

coleta de dados, ações educativas; de caráter informativo e preventivo no âmbito 

escolar, familiar e social, incentivando a mudança de atitude dos alunos sobre a 

questão do uso consciente da água, alertando os estudantes de como a escassez de 

água poderá causar danos á sua vida, relatar que os recursos hídricos são de suma 

importância, enfocando que se trata de um recurso renovável podendo, até ocasionar 

futuras guerra desta forma contribuindo para o conhecimento e reflexões sobre a 

temática no âmbito de nossa escola e do nosso munícipio.  

 

Metodologia  

 

Por sua vez, a metodologia deve ser um continuo processo de reflexão, refletir 
sobre o que ensinar como ensinar, para quem ensinar, e porque ensinar.  

 
Numa perspectiva crítica, a escola é vista como uma organização 
política, ideológica e cultural em que indivíduos e grupos de 
diferentes interesses, preferências, crenças, valores e percepções da 
realidade mobilizam poderes e elaboram processos de negociação, 
pactos e enfrentamentos. (LIBÂNEO, 2011, p. 168). 
 

Partindo do pressuposto o que ensinar devesse considerar que perfil de 

alunado tem em sala de aula e como compreendem os conteúdos apresentados, como 

devemos ensinar, quais seriam a forma mais viável para que compreendam, o porquê 

ensinar devemos considerar que todos estes porquês nos remetem a uma 

reconstrução ou nova visão refletindo em como devemos aplicar conteúdos 

necessários e que este alunado se sinta estimulado nas aulas de geografia.  

A Geografia é vista por grande parcela dos alunos, como uma disciplina 

inerente, sem importância ou significado, Percebe-se que os alunos se sentem menos 

motivados a participar das aulas que na maior parte das vezes são planejadas em 

livros didáticos, ou até mesmo de outros recursos pedagógicos tradicionais, tornando 

em aulas sem nenhuma importância, aulas chatas monótonas, o ensino da teoria, 

muitas vezes se transforma em algo que os alunos não terão fascínio por aprender, e 
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com aulas tradicionais e a geografia acabou se tornando em uma disciplina 

“decorativa”. Como destaca Cavalcanti ao abordar a escola.  

 

Como realidade dialética, a escola tem a possibilidade de contribuir 
para emancipar o homem, torná-lo cidadão autônomo, consciente, 
participativo, capaz de conduzir sua própria vida no cotidiano. A 
escola não é agência homogênea, ao contrário, nela convivem valores, 
conhecimentos, modos de pensar, linguagem, que trazem a marca da 
diversidade social. É nessa mesclagem que está à possibilidade de 
confronto, da transformação, da reação (2007, P.124). 
 

Com esse intuito que esse projeto ira ser executado no ambiente escola da zona 

rural, para que os alunos se sintam inseridos no contexto atual, no que diz respeito à 

conscientização e preservação dos recursos hídricos os quais despomos.  

Segundo Pimenta e Lima (2008, p.228) A realização dos estágios sob a forma 

de projetos pode estimular nos estagiários o desenvolvimento de um olhar sensível e 

interpretativo às questões da realidade, uma postura investigativa, uma visão de 

conjunto do espaço escolar, uma percepção das dificuldades que a escola enfrenta, 

mas também das conquistas reveladas nas ações dos profissionais que ali se 

encontram; uma compreensão da cultura escolar e das relações que ali se estabelecem 

de conflitos, confrontos e cooperação e participação. Sendo elemento essencial para 

as mudanças de atitudes e comportamento.  

Nas duas primeiras, a partir destas aulas será iniciado um diálogo com alunos, 

estimulando-os a refletirem sobre o lugar onde vivem, construindo conceitos sobre o 

semiárido e a dinâmica climática. Considerando a construção do conceito formulado 

nas aulas anteriores sobre o semiárido, na terceira e quarta aula iniciaremos 

utilizando Datashow para trabalhar com o vídeo “Planos Nacional de Recursos 

Hídricos”, em sequência em uma aula dialogada relatarei sobre a importância da 

conservação e preservação dos reservas de agua, os alunos iram utilizar de seus 

conhecimentos para identificar quais os elementos climáticos existentes, elencar 

elementos que sejam comuns ao cotidiano do alunado, deste modo podendo 

aproximar o conteúdo do espaço vivido, com vista a construção de uma geografia 

mais humanista.  

Na quinta e sexta aula será abordada a dinâmica climática e suas influencias 

na paisagem, sociedade e na economia, construindo conceitos sobre clima, em debate 
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formularemos quais influencias clima exerce sobre a paisagem e como o mesmo 

modificam a paisagem, sendo assim os alunos irão relatar que paisagem eles 

observam, e como elas se modificam, pela influencia climática. Utilizarei do datashow 

com imagens da influencia climática nas paisagens de acordo com os períodos 

chuvosos onde há agua em abundancia e períodos secos onde esses recursos e 

escasso.  

Com essa influencia climática ressaltando que a sociedade e a economia 

também se transformam por esta influencia, a sociedade e suas culturas 

desenvolvidas nesta região e como a sociedade convive com a região semiárida, e sua 

adaptação com a escassez típica do semiárido.  

O projeto na sétima e oitava aula novamente será trabalhado um novo vídeo 

que tem como tema Biologia, o Ciclo da Água, que através do mesmo, espero que os 

alunos compreendam o tão preciso é esse recurso que a cada dia esta ficando mais 

difícil o acesso. Fazendo para a realidade deles que a mesma quantidade de agua que 

existia a milhões de tempos a traz é a mesma, é o que esta fazendo com que a agua no 

planeta diminua cada vez mais são as próprias ações do home no meio.  

Para o termino do projeto será aplicado uma Pesquisa de campo através de 

questionário dirigido aos alunos e a comunidade local, sobre o uso e a escassez de 

agua, com sugestões de como podemos mudar esse quadro de desperdício e falta de 

conscientização por parte dos cidadãos daquela comunidade.  

Como forma de complementar as discussões, debates, construções de 

conceitos e uma formação reflexiva tomando como base o cotidiano dos alunos. A 

metodologia utilizada será aulas expositivas dialogadas, com utilização de mapas para 

que se possa localizar a região nordeste, imagens da região nordeste para que os 

mesmo possam reconhecer que localidade, região estamos inseridos, e a utilização de 

relatos dos moradores, sobre a temática aborda, que retratem a realidade local.  

Desta forma o conteúdo é compreendido com maior facilidade, o que em aulas 

tradicionais tornaria em uma aula apenas “decorativa” e cansativa. Enfim, a 

utilização deste recurso pedagógico servirá para criar situações onde o aluno sentirá 

fascínio pelas propostas do professor e ainda confiança para questionar, argumentar, ou 

até mesmo fazer alguma observação sobre temas já trabalhados em sala.  
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Resultados e discursões  

 

Gráfico 1: Tipo de armazenamento, utilizadas pelos familiares dos entrevistados. 

 

 

Seguindo Richardson (1989), este método caracteriza- se pelo Emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 

dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas.  

Os números obtidos com a presente pesquisa nos chamaram a atenção para o 

fato de que o maior público atingido pela falta de tratamento e de saneamento básico 

se concentra na faixa etária dos 14 aos 16 anos, nota-se que se trata mais da 

localização, pois por se trata de alunos que morar na zona rural. Onde 95% dos seus 

familiares armazenam agua em caixas de agua e outra parte bem menor armazenam 

em cisternas, as quais foram construídas pelo programa oferecido pelo o governo 

federal, onde em época de seca, como a que estamos vivendo e essencial para essa 

comunidade, pois as distancias são muito grande para terem acesso a agua. Quase 

que 90% dos entrevistados afirmamos que a agua do nosso planeta vai acabar, pois 

estão vendo que as maiorias dos seres humanos não costumam tratar e preservar as 

reservas hidrológicas as quais estão a nossa disposição, só bastas que tenhamos 

conscientização de que e um elemento essencial para a nossa sobrevivência.  

 

Conclusão  

 

O desenvolvimento e execução do projeto de ensino Água, Consumo e 

Escassez se mostrou eficaz e atendeu satisfatoriamente às expectativas de seu 
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idealizadores e coordenadores, pois de modo dinâmico conseguiu envolver a 

comunidade escolar de forma a enriquecer o currículo e o plano de ensino, 

utilizando-se de atividades práticas e teóricas diferenciadas e interdisciplinares na 

exploração de importantes temas transversais constantes nos PCNs e PCN + e 

também permitiu a realização de um trabalho integrado entre as diversas áreas de 

conhecimento que contribui para o sucesso de seu produto final.  
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Introdução  

 

O conceito de espaço é polissêmico e tem grande relevância para as Ciências 

Sociais por envolver a relação entre homem, natureza e sociedade. A definição de 

espaço, porém, não é tarefa das mais simples, sua definição é árdua, posto que sua 

tendência é mudar com o processo histórico. Para Milton Santos (2002), o espaço é 

um fato social, um reflexo da sociedade, não existe sociedade sem espaço, assim como 

não existe espaço sem sociedade. Em uma visão mais geográfica, tendemos a 

imaginar o espaço como território, uma porção de terra identificada por um nome.  

Nesse contexto, Raffestin (1993) define espaço não como um dado,  mas como 

uma criação em que há laços decisivos entre a ocupação e uma orientação da vida 

social. O espaço é o “local” de possibilidades, matéria-prima, é a realidade material 

preexistente a qualquer conhecimento e prática das quais será objeto a partir do 

momento em que um ator social manifesta a intenção de apoderar-se dele.  

Os espaços simbólicos, por sua vez, são espaços de significados, são 

construções intelectuais que visam dar sentido às diversas esferas da vida, 

expressando-se em formas simbólicas que constituem traços fundamentais do ser 
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humano. Para White (1973), todo comportamento humano é comportamento 

simbólico, assim como todo comportamento simbólico é comportamento humano. Os 

significados são permeados por um fator subjetivo e interpretativo onde cada 

indivíduo tem a sua representação. Hall (1997) vê os significados sob um aspecto 

subjetivo que varia de grupo para grupo, assim, dentro de uma mesma sociedade, de 

um mesmo microcosmo, temos visões diferentes, que variam de indivíduo para 

indivíduo. 

A subjetividade humana emerge da relação entre ação e criação de objetos 

significativos à vida e à visão de cada indivíduo na construção das teias de 

significados, constituindo-se em importante fator dos processos simbólicos. 

Nesse diapasão, o presente trabalho propõe-se a refletir acerca das questões 

emergentes sobre sociedade, educação, direitos humanos, meio ambiente nas suas 

dimensões social, política e cultural, bem como sobre os distintos e subjetivos 

significados do espaço simbólico do “Lixão de Jardim Gramacho”. 

O documentário Lixo Extraodinário é realmente extraordinário e não poderia 

ter outro nome, pois, gravado ao longo de três anos, sua trama se transforma em um 

projeto social do artista plástico brasileiro Vik Muniz com os catadores de Jardim 

Gramacho, em Duque de Caxias/RJ, considerado o maior aterro sanitário, em volume 

de lixo diário, da América Latina e do mundo. 

Inicialmente o objetivo de Vik era retornar de alguma forma para o Brasil e 

devolver ao seu país de origem um pouco dos lucros que obtém com suas obras de 

arte, elaboradas a partir do lixo. A partir de seu relato inicial, percebemos que o 

artista teve uma infância pobre e alcançou sucesso após ter sofrido um tiro por 

engano de um “gringo” que lhe indeniza voluntariamente. A partir da indenização 

recebida, Vik viaja para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde passa a trabalhar em 

coletoras de lixo e a desenvolver suas obras de arte que se tornam, aos poucos, 

mundialmente conhecidas e aclamadas, fazendo de Vik o artista plástico brasileiro 

mais conhecido internacionalmente. 

Importa salientar que Jardim Gramacho foi escolhido a partir de pesquisas 

realizadas in loco por um amigo pessoal de Vik, bem como no site Google, que lhe 
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possibilitaram visualizar o lugar que recebe todo o lixo descartado na cidade do Rio 

de Janeiro e municípios vizinhos, apontado na rede mundial de computadores como 

o maior aterro sanitário da América Latina e do mundo. 

Assim, em janeiro de 2008, o artista plástico Vik Muniz chega ao aterro 

sanitário de Jardim Gramacho com alguns objetivos: montar uma série de quadros a 

partir dos dejetos das pessoas de Jardim Gramacho, colocar os catadores para 

trabalharem na “fabricação” dos quadros e filmar tudo para elaborar um 

documentário da experiência.  

Importa observar que Vik Muniz já possuía ideias prévias formadas sobre 

Jardim Gramacho, concebendo-o como “um jardim de lixo”, pois no ano de 2004, a 

Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (ACAMJG) 

já havia recebido uma equipe e uma verba de uma ONG canadense para a realização 

do documentário Estamira, documentário sobre a vida dos catadores por eles 

mesmos a partir do retrato de uma moradora local, produzido de forma científica 

para denunciar as agruras do aterro.  

O artista Vik Muniz passou dois meses retratando o aterro sanitário e 

conhecendo pessoas. Após o impacto inicial, é importante percebermos que as 

prévias concepções de Vik acerca de Jardim Gramacho, aos poucos, se diluem como 

os dejetos que ali são deixados, transformando-se em algo novo. Inicialmente, Jardim 

Gramacho era para o artista um lugar para onde vai tudo o que é lixo, inclusive, as 

pessoas, que são como lixo para a sociedade: esquecidas, vivendo uma realidade de 

ausência do apoio e da participação estatal. Após o nojo e a indignação iniciais, surge 

a expressão de admiração ante a alegria e o orgulho que demonstram os 

trabalhadores que, mesmo em meio ao lixo e trabalhando com lixo, buscam com 

dignidade o seu sustento. 

  

 

 

Objetivos  
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O presente trabalho propõe-se a refletir acerca das questões emergentes sobre 

espaço, sociedade e direitos humanos nas suas dimensões social, política e cultural, 

bem como sobre os distintos e subjetivos significados do espaços simbólicos do 

“Lixão de Jardim Gramacho”, localizado no município de Duque de Caxias, no Rio de 

Janeiro, para os diversos agentes da sociedade civil que lá habitaram e trabalharam, 

desde o militante presidente de uma entidade de direito que representa os catadores 

do aterro sanitário até uma senhora de classe média, de mais de sessenta anos, que 

depois de ser abandonada pelo marido, perde os sentidos e passa a habitar o lixão, 

tirando de lá o sustento para criar seus dois filhos, todos personagens de dois 

documentários de longa metragem: “Lixo Extraordinário”, da cineasta britânica Lucy 

Walker, com o artista plástico brasileiro expoente na contemporaneidade, Vik Muniz; 

e “Estamira”, do cineasta brasileiro Marcos Prado.  

 

Metodologia  

 

Através da apreciação dos documentários e à luz da análise dos discursos e da 

experiência dos personagens de “Lixo Extraordinário” e “Estamira”, busca-se 

compreender como cada ator social se relaciona e atribui significado a um mesmo 

espaço, observando como os aspectos que permeiam a subjetividade de cada sujeito 

vai colaborar no processo de enfrentamento aos desafios cotidianos na defesa de seus 

direitos humanos, como preceito fundamental de sua condição humana no mundo 

atual que está em constante mutação. Também foi realizada revisão bibliográfica, 

afim de identificar autores que melhor exploram as questões relacionadas aos debates 

entre espaço simbólico, identidades, subjetividade, cidadania e direitos humanos.  

 

Resultados e discussões 

 

Este trabalho propôs-se a refletir sobre os distintos e subjetivos significados 

dos espaços simbólicos do aterro sanitário de Jardim Gramacho, localizado no 

município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para os diversos agentes da 
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sociedade civil que lá habitaram e trabalharam, todos personagens de dois premiados 

documentários de longa metragem brasileiros: “Lixo Extraordinário”, uma co-

produção Brasil – Reino Unido, da cineasta britânica Lucy Walker, com um dos 

artistas plásticos brasileiros mais importantes, expoente na contemporaneidade, Vik 

Muniz; e “Estamira”, do cineasta brasileiro Marcos Prado. Com a apreciação dos 

documentários e uma revisão bibliográfica, à luz da análise dos discursos e das 

experiências vividas dos personagens do lixão, buscou-se compreender como cada 

indivíduo se relaciona e atribui significados a um mesmo espaço, observando como os 

aspectos que permeiam a subjetividade de cada sujeito irão colaborar no processo de 

enfrentamento aos desafios cotidianos, como preceito fundamental de sua condição 

humana no mundo atual que está em constante mutação. Levando-se em 

consideração as teorias de Milton Santos (2002), Raffestin (1993), White (1973) e 

Hall (1997), dentre outros, foi observado que cada indivíduo se relaciona de forma 

distinta, com o mesmo espaço e que ao final dos trabalhos realizados no curso dos 

documentários, a maioria dos personagens ficaram modificados, tanto em relação 

com o meio que os permeia como em relação a si próprios e a sociedade como um 

todo. 

Vik vê o lixão como um local de possibilidades, ele já trabalhava com material 

orgânico em suas obras e pessoas em situação de quase miséria, portanto o Lixão de 

Jardim Gramacho era visto como um lugar com grande número de matéria-prima 

para o seu trabalho, cheio de recursos, tanto humano quanto material.       

Assim, após dois meses, dentro do universo de 3.000 catadores, Vik decidiu 

contratar cerca de sete pessoas de Jardim Gramacho para montar suas imagens, em 

um galpão localizado em Parada de Lucas, subúrbio carioca.  Entre os catadores 

estava Tião Santos, presidente da Associação de Catadores de Jardim Gramacho, que 

funcionou como uma espécie de elo entre Vik e os catadores e como símbolo da luta 

do grupo. A visão de que, por estar vivendo no lixão, os catadores seriam lixo, 

degenerados e desprovidos das expressões humanas é, aos poucos, desconstruída. 

O artista observa que as pessoas do grupo de catadores levam a vida de forma 

alegre e, mesmo trabalhando no lixão, “batem papo”, não estão deprimidos e 

demonstram ter consciência social e ambiental, mesmo sem ter formação acadêmica 
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para tanto, a exemplo do senhor idoso que declara trabalhar há cerca de trinta anos 

em Jardim Gramacho, mencionando que “as pessoas não têm noção de que estão 

poluindo o meio ambiente em que vivem, ao lançar uma latinha na rua, pensando 

que só é uma, quando, na verdade, 99 não são 100”. O mesmo senhor também 

afirma que “a luta é grande, mas a vitória é certa”, demonstrando se considerar um 

guerreiro e não um excluído. 

Já em Estamira vemos uma senhora de classe média, de mais de sessenta 

anos, que depois de ser abandonada pelo marido, perde o sentido da vida e passa a 

habitar o lixão, tirando de lá o sustento para criar seus dois filhos de forma aguerrida. 

Entretanto, o documentário Lixo Extraodinário, apesar de tratar do mesmo 

cenário abordado em Estamira, vai para além de denunciar as agruras da vida 

humana naquele lugar, pois explora a desigualdade social, a pobreza e a miséria 

humana, sob o enfoque da arte e, ao mesmo tempo em que é produzido consegue, de 

forma crítica e criativa, provocar uma revolução na realidade local pela revolução do 

imaginário de alguns trabalhadores de Jardim Gramacho.  

Importa salientar que o brilhantismo do documentário reside em nos conduzir 

à reflexão acerca do “progresso tecnológico da humanidade” em contraponto ao 

nosso papel social enquanto “seres humanos” dotados de “direitos e Inteligência” e 

desprovidos de sensibilidade, o que nos conduz à falta de consciência sócioambiental.  

Não é à toa que o documentário Lixo Extraodinário recebeu, no de 2010, o 

prêmio do público de melhor documentário internacional no Festival de Sundance e 

os prêmios da Anistia Internacional e do público na mostra Panorama do Festival de 

Berlim. Além de ter recebido indicação para o Oscar de melhor documentário em 

2011. 

O mais interessante é observar, no desenrolar da trama, como algo que 

começou ao acaso se transformou no documentário de maior importância já 

produzido no Brasil, por consolidar o papel dos catadores como grupo social 

consciente e mostrar o valor do lixo. 

O relato de Ísis, mãe que fala sobre a morte de seu filho de três anos, é 

emocionante e mostra alguém que sente, provando que o fato de trabalhar no lixo e 

com lixo não transforma as pessoas em coisas, tal fato não nos permite indiferença, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Sundance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Berlim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Berlim
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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pois apesar de Ísis ver o lugar como local de sustento, ela demonstra repulsa e diz que 

ali não tem futuro, ela não gosta do lixão, pelo contrário acha um ambiente péssimo 

para se viver.    

Zumbi é um intelectual residente no Lixão de Jardim Gramacho. Quando vê 

um livro no lixo, ele não vê apenas a reciclagem de papel. Assim, ele manteve todos os 

livros que encontrava no aterro e começou uma biblioteca comunitária em sua 

cabana, estimulando também a troca de livros, inclusive com Tião. Suas leituras são 

consideradas complexas, relata ter lido alguns títulos como “Quando Nietzsche 

Chorou”, “O Código da Vinci” e “A Arte da Guerra”, dentre outros.  Zumbi é membro 

do Conselho da ACAMJG, a Associação de Catadores de Reciclagem do Jardim 

Gramacho. Ele começou a trabalhar no Lixão de Jardim Gramacho ainda na infância, 

com apenas nove anos de idade e já na idade adulta resolveu não sair de lá, mas 

contribuir para a melhoria da localidade da qual retirava o sustento. 

Suelem, uma menina que, na época da filmagem do documentário “Lixo 

Extraordinário”, tinha 18 anos e 2 filhos de um traficante, para ela o trabalho no 

lixão representa a possibilidade de um trabalho honesto, melhor do que ficar se 

prostituindo, se drogando ou traficando, assim como os outros, ela também vê 

Gramacho como um lugar de sustento. 

A história de Sebastião Carlos dos Santos, conhecido como Tião, é mostrada 

como uma trajetória extraordinária que o conduziu à liderança do grupo de 

catadores. Ele relata que começou a frequentar o aterro ainda na infância, quando a 

família se viu obrigada a ir para o lixão, que era perto de casa, em razão do pai, que 

era estivador, ter sido substituído pelos guindastes, máquinas modernas que 

chegaram ao porto do Rio de Janeiro. Tião conta que, aos 8 anos, levava comida para 

a mãe e para os dois irmãos que trabalhavam no aterro. Conta também que sua 

família não lhe deixava catar lixo e que ficava brincado com os outros meninos e que, 

aos 18 anos, chegou a passar três anos distante de Jardim Gramacho, mas resolveu 

voltar ao aterro, nas noites de sábado, quando não estudava, para completar a renda 

familiar, trabalhando em uma cooperativa que recebia o material coletado.  

O momento mais marcante da história de Tião é o momento em que relata que 

em uma incursão noturna, encontrou "O Príncipe", obra de Maquiavel, jogada no 
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lixo. Segundo o líder comunitário, sentiu uma “neurose” de ver o livro jogado no 

chão, pois conhecia o termo “maquiavélico”, então resolveu levá-lo para casa, colocar 

para secar atrás da geladeira e a partir daí, passou a pegar todo livro que encontrava 

no lixo e a conhecer autores como Schopenhauer e Nietzsche.  

Tião conta que, em 2007, dois anos após ter comandado um protesto contra a 

prefeitura, foi eleito presidente da Associação dos Catadores de Jardim Gramacho e 

que, meses depois, recebeu uma ligação telefônica em que foi informado de que “um 

artista brasileiro queria fazer um trabalho com os catadores". O que mais 

surpreende é ver os sonhos de Tião para as crianças de Jardim Gramacho, pois 

declara que deseja que sejam “médicos e advogados para cuidar dos catadores”. 

Inspirado pelos textos políticos que encontrou no lixo, Tião teve que convencer seus 

colegas de trabalho que a organização pode fazer a diferença. 

 

Conclusões  

 

Cada ser humano é único, um universo de paixões, impressões e significados 

distintos que variam de acordo com a sua biografia. As pessoas que habitavam o 

“Lixão de Jardim Gramacho”, apesar de desenvolverem atividades semelhantes e 

dividirem o mesmo espaço, entendem e  relacionam-se com o mesmo de diferentes 

maneiras, atribuindo-lhe diferentes significados e práticas que irão refletir-se na 

forma como lidam com o meio ambiente e apoderam-se de seus direitos humanos, 

empoderando-se socialmente de formas diversas dentro de um mesmo microcosmo. 

O maior desafio do ser humano é transformar vidas e o mundo em um lugar 

melhor pela revolução das ideias. E não há dúvidas acerca dessa possibilidade de 

transformação, pois “Lixo Extraordinário” e “Estamira” nos mostram que é possível, 

a partir de nosso inconformismo e inquietação diante da miséria que assola nossos 

semelhantes, pois enquanto formos indiferentes não é possível a realização, conforme 

o projeto Freudiano, do nosso “desejo de felicidade plena”. Não existe felicidade 

plena, enquanto estamos no nosso mundo mágico de Midas, cheios de ouro, mas 

condenados ao isolamento e à avareza de sermos sós, pois o ser humano é um ser 

social que não se realiza sozinho, precisamos do outro para nos realizarmos 
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plenamente. Nós, seres humanos, não somos “ilhas”, mas, infelizmente, construímos 

muros ao invés de pontes.  

Ao analisarmos os documentários, percebemos que todo o curso do lixo e da 

vida das pessoas é alterado, pois evoluem da condição de vítimas da miserabilidade 

de quem precisa encontrar no lixo subsídios para sobreviver para a condição de 

sujeitos transformadores de sua própria história. Em outras palavras, a partir do lixo 

chegam ao luxo de ser alguém e de se sentir importante. E esta é a maior dádiva 

oferecida aos catadores de Jardim Gramacho pelo artista plástico Vik Muniz: a 

possibilidade de um novo olhar sobre si mesmos e sobre a realidade na qual estão 

inseridos. É como se Vik Muniz tivesse lhes possibilitado viver uma espécie de “conto 

de fadas que não termina", porque o final só cabe ao grupo terminar de escrever. 

Percebemos que as pessoas de Jardim Gramacho envolvidas no projeto de Vik 

– Tião, Zumbi, Irma, Isis, Suellen e os demais – têm o curso de suas vidas alterado ao 

serem retratadas e decidem não mais voltar para o lixão ou decidem não voltar da 

mesma forma. O próprio artista plástico Vik Muniz, idealizador do projeto, foi tocado 

com o material humano à sua disposição, além de realizar mais uma exposição e um 

filme, ele acaba se envolvendo com os personagens do filme, o que não fazia parte dos 

seus planos no início do trabalho.  

O quadro “Tião de Marat” produzido pelos catadores de Jardim Gramacho 

orquestrados por Vik Muniz foi vendido em 2009, em um leilão da Phillips de Pury, 

em Londres, por 28 mil libras, equivalentes a cerca de R$ 74 (setenta e quatro mil 

reais). O dinheiro foi revertido para a Associação dos Catadores do Aterro Sanitário 

de Jardim Gramacho (ACAMJG). E mais importante do que o dinheiro, foi o fator 

positivo gerado pela exposição, em todo o mundo, do documentário que é 

extraordinário por dar voz aos excluídos, tornando visível o que era invisível, tendo 

resultado sobre o futuro do aterro que foi desativado em 2012 com ajuda e subsídio 

do Governo Federal, do Governo do Rio de Janeiro e do BNDES.  

Com o dinheiro arrecadado com as vendas de todos os quadros produzidos, 

cerca de U$$ 250.000,00, a ACAMJG foi equipada e ganhou repercussão 

internacional no apoio aos catadores de material reciclável. Tião, o presidente da 

associação, viu o resultado de seu trabalho e percebeu que tudo valeu a pena, o seu 
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quadro foi leiloado por cerca de R$ 100.000,00 em um leilão em Londres, ele ainda 

viajou para Nova Iorque onde participou da cerimônia do Oscar por conta da 

indicação do filme e ainda concedeu dezenas de entrevistas, participações em 

programas de TV e palestras. Zumbi montou a tão sonhada biblioteca comunitária 

com cerca de 15 computadores. Ísis foi fazer um curso e passou a procurar outro tipo 

de emprego. Suelem teve o terceiro filho e o pai da criança passou a sustentá-la em 

casa. Outros personagens que participaram do projeto ou buscaram outros empregos 

ou montaram pequenos negócios. 

O fato de cada uma dessas pessoas ter recebido seu próprio quadro produzido 

durante a produção do documentário é muito representativo e simbólico, pois é como 

se naquele momento o artista lhes questionasse acerca do que fariam com o que 

receberam, principalmente quando Vik empunha uma furadeira para colocar o 

quadro de Irma, a cozinheira de Jardim Gramacho, na parede de sua casa. Assim, 

diferentemente dos conceitos que afirmam que a pobreza é o resultado da 

determinação “divina”, o documentário demonstra que a pobreza é tão somente o 

resultado da indiferença à desigualdade social, demonstrando que a exclusão é fruto 

de nosso sistema econômico e que, portanto, pode ser revertida através da noção de 

que nós somos responsáveis por nossos semelhantes.   

Cumpre-nos refletir sobre o progresso humano, se este realmente existe dentro 

do contexto de tanta miséria humana. O lixo é o anteparo usado no documentário 

para estabelecer uma relação entre a nossa capacidade criativa e os diversos aspectos 

que envolvem a vida humana em sociedade. Assim, o mesmo “lixo” que é lançado fora 

pelo ser humano como sujo, é separado depois como se fosse “próprio para o 

consumo” por seres de nossa mesma “espécie”, demonstrando as ambiguidades do 

progresso e do desenvolvimento humano.  

Vik afirma que “quando não tinha nada, queria tudo, no que diz respeito aos 

bens materiais e que precisou comprar várias porcarias para curar seus traumas e, 

agora, que tinha tudo de ordem material, não queria nada”. Em outras palavras,  

faltava a Vik alguma coisa de ordem espiritual. Eis o espírito do nosso sistema 

econômico que nunca vai realizar o ser humano completamente.  
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Com certeza existem princípios grandiosos a respeito da prosperidade e das 

bênçãos que só nos permitem estarmos realizados quando somos úteis ao próximo. 

Vik Muniz aprendeu esta lição na prática. Ele aprendeu junto com Tião, o líder dos 

catadores, que, mais do que ter é preciso ser. E, Tião mostrou que era um grande líder 

comunitário e está se tornando um homem de negócios, um líder de “catadores de 

lixo” que está arrecadando recursos junto a fundos do Banco Mundial, da Caixa 

Econômica e do BNDES, traçando projetos de grande alcance social, ligados à 

sustentabilidade e à indústria da reciclagem, com consciência de que deve mobilizar a 

sociedade nesse sentido. 

Segundo Edgar Morin (2011), "mais vale uma cabeça bem-feita do que bem 

cheia", assim muito mais do que acumular o saber, é importante dispor ao mesmo 

tempo de uma aptidão para colocar e tratar os problemas e lançar mão de princípios 

organizadores que permitem ligar os saberes e lhes dar sentido. Para empreendermos 

tal exercício, Morin sugere meta-temas capazes de aglutinar a multiplicidade das 

informações dispersas nos domínios dentro da perspectiva do pensamento complexo, 

que tem a missão de ensinar a viver a condição humana articulando o estado prosaico 

e poético de nossa existência; assumindo a incerteza, a indeterminação e o acaso; 

exercitando a auto ética como pressuposto da ética coletiva. 

Com a realização do presente trabalho passamos a pensar a educação como 

uma atividade humana cercada de incertezas e indeterminações, mas que deve estar 

comprometida com os destinos da humanidade. Assim, é necessário abdicar da 

ortodoxia das respostas fáceis, finalistas e completas, em prol do exercício de um 

diálogo entre os vários domínios do conhecimento e da sua complementaridade com 

a arte, a literatura, etc. que permita a reflexão sobre os problemas da complexidade a 

partir da transdisciplinaridade, pois ensinar é também ensinar a condição humana, 

aprender a viver o aprendizado da cidadania que constitui as bases para uma 

formação que se traduz em autoeducação do ser humano. Amor, poesia e sabedoria 

são indissociáveis entre si da perspectiva da complexidade do sujeito e é essa 

complexidade que percebemos nos documentários “Lixo Extraordinário” e 

“Estamira” que expõem os mecanismos de vivência e sobrevivência de sujeitos dentro 

de um Lixão, e, ao mesmo tempo, a construção da identidade desses sujeitos. 
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Inicialmente, ao entrarmos em contato com a realidade de Jardim Gramacho, 

pensamos: “vivemos em mundos diferentes!". Esse “estranhamento" é parte do 

processo de construção identitária e ressignificação da realidade abordada nos 

documentários, trata-se de um processo de natureza contra hegemônica. É essa 

percepção que permite o diálogo e a interação com os personagens reais de Jardim 

Gramacho, o maior aterro sanitário do mundo que foi desativado mas que pode nos 

transmitir lições de vida e de sabedoria através do registro das histórias de cada 

sujeito que lá habitaram e deixaram a sua marca, para que possamos trabalhar em 

prol de que outros “jardins de lixo” não sejam cultivados em nossa sociedade. 

Importa destacar que em 2012 o Lixão de Jardim Gramacho foi desativado, o que 

representa um dos fatos mais relevantes para a história da preservação ambiental no 

Brasil, uma vez que se tratava do maior aterro sanitário do mundo. Entretanto, pouco 

se refletiu na sociedade brasileira sobre esse fato de tanta relevância para a nossa 

História Contemporânea. 
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 Introdução 

 

Durante os anos 1980-90, a economia brasileira passou por uma série de 

mudanças importantes na tentativa de conter o déficit público e a crise inflacionária 

que atingiu o país. Dentre as mediadas empreendidas destacam-se algumas tentativas 

frustradas de estabilização econômica, abertura da economia, desregulamentação dos 

mercados, até a privatização de empresas estatais importantes, como o setor de 

telecomunicações.  

No período imediatamente após as privatizações, os efeitos mais imediatos 

foram a redução dos empregos e elevação dos preços dos serviços prestados pelas 

empresas, particularmente no setor de telefonia. Posteriormente, teve início um 

processo de concorrência pela oferta de alguns serviços de telefonia, ainda que de 

forma tímida.  

Assim, o presente o artigo consiste em investigar até que ponto as 

privatizações do setor de telecomunicações foi positiva ou negativa para a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados pelas empresas, bem como observar a evolução 

do emprego no referido setor. O desenvolvimento do trabalho está fundamentado em 

estudos bibliográficos desenvolvidos por especialistas nos estudos sobre as 

privatizações no Brasil nos anos 1990.  

No que tange ao processo de privatização ou desestatização do patrimônio 

público, particularmente o setor de telecomunicações brasileiro, existe pelo menos 

mailto:estrelagraca@hotmail.com
mailto:jose.elesbao@uol.com.br
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duas diferentes interpretações: a primeira está voltada para necessidades de abertura 

do crescimento, melhor qualidade nos serviços e taxas baixas cobradas à população. 

E a segunda mostra uma percepção desfavorável nas negociações tendo em vista a 

ausência do governo brasileiro, interferindo nos preços e taxas cobradas pelos 

serviços prestados pelas empresas privadas. No estudo serão apresentados fatores 

importantes para ajudar a compreender o processo de privatizações das 

telecomunicações no Brasil em 1990.  

 

Objetivo 

 

Estudar os efeitos causados pelas privatizações nas telecomunicações 

brasileiras na década de 1990, particularmente no que se refere ao emprego, aos 

preços dos serviços e a qualidade dos mesmos pós-privatizações. 

 

Metodologia  

 

A metodologia aplicada neste artigo trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa e quantitativa, que segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 136) constitui os 

tipos de pesquisa que se baseia na presença ou ausência de alguma qualidade ou 

característica, e quantidade do fator presente em uma situação. O período 

compreende a década de 1990, a qual envolve parte do governo de Collor que se 

estendeu até o mandato de Fernando Henrique Cardoso - FHC.  

Quanto aos fins, a pesquisa apresenta-se como descritiva, a qual segundo 

Vergara (2007, p.47) consiste em um tipo de pesquisa que expõe características de 

determinada população ou determinado fenômeno. Podendo também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza.  

Quanto aos meios utilizados para desenvolver a pesquisa, a mesma será 

desenvolvida através de pesquisas bibliográficas. Conforme Gil (2010, p. 29) esta 

consiste na elaborada com base em material já publicado. E inclui materiais 

tradicionais impressos, como livros, revistas, Jornais, teses, dissertações e anais de 
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eventos científicos, além de trabalhos  de autores, como: Biondi, Batista, Silva, Costa 

entre outros, bem como em material disponibilizado pela internet.  

A pesquisa foi realizada a partir da coleta de dados secundários. Para Marconi 

e Lakatos (2008. p. 49), as fontes secundárias possibilitam a resolução de problemas 

já conhecidos e explorar outras áreas onde os problemas ainda não se cristalizaram 

suficientemente. 

 

Resultados e discussões 

 

 A estratégia da privatização e desestatização para economia brasileira 

 

Na década de 1960 o Brasil não detinha a hegemonia de suas empresas 

telefônicas, havendo uma quantidade bem significativa, tanto pública quanto privada 

em todo país. À época o uso do termo “telecomunicação” não bem adequado. 

Contudo, em 1962 foi criada a Telebrás para unificar todas estas empresas. Logo 

depois, em 1970 a Telebrás atua como órgão regulador da rede básica de telefonia, 

desempenhando um papel extremamente importante na funcionalidade e seguimento 

destas empresas. Porém, nos anos 1980 a empresa apresentava uma situação de 

incapacidade de manter o atendimento da demanda, em razão da falta de 

investimentos e da precarização dos serviços prestados à população, além da alta 

exagerada dos preços e de recorrentes déficits. Isso dificultou a oferta dos serviços a 

preços mais acessíveis. A saída encontrada pelo governo foi á privatização das 

empresas telefônicas (COSTA, 2008). 

As políticas de privatização foram utilizadas como estratégias de governo para 

estabilizar a economia do país. No final da década de 1980, começou aparecer 

indícios de esgotamento no setor de telecomunicação no Brasil, pois as mesmas 

requeriam mudanças em sua infraestrutura em condições muito superiores à 

capacidade do Estado. Assim, faziam-se necessários altos investimentos tecnológicos 

e avanço industrial. Porém, o Brasil diante da crise fiscal não estava em condições de 

empreender os investimentos necessários no volume requerido para melhorar a 

qualidade dos serviços. (NOVAES, 1997). 
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Segundo Pires (2010), no final da década de 1980, o Brasil enfrentava uma 

situação de dependência econômica, hiperinflação e desordem nas contas públicas 

que resultavam da incapacidade de criar um modelo nacional alternativo, do qual o 

governo ainda apresentava uma política conservadora. Em 1989 o presidente Collor 

de Mello estreitou suas relações com o “Consenso de Washington”, que tinha como 

diretrizes: disciplina fiscal, racionalização dos gastos públicos, reforma tributária, 

liberalização financeira, reforma cambial, abertura comercial, supressão de restrição 

ao investimento estrangeiro direto, privatização, desregulamentação e respeito à 

propriedade intelectual. Dentre as receitas principais do “Consenso de Washington” 

estava a retirada do Estado da vida econômica (BATISTA, 1994, p. 26). A propósito, 

vejamos:  

 

O Consenso de Washington documenta o escancaramento das 
economias latino-americanas, mediante processo em que acabou se 
usando muito mais a persuasão do que a pressão econômica direta, 
embora esta constituísse todo o tempo o pano de fundo do 
competentíssimo trabalho de convencimento. Certamente, uma 
versão mais sofisticada e sutil das antigas políticas colonialistas de 
open-door nas quais se apelava, sem maiores constrangimentos, à 
força das canhoneiras para "abrir os portos de países amigos". Por 
serem menos ostensivas, as pressões atuais são mais difíceis de 
combater. [...] O Consenso de Washington, além de contraditório com 
as práticas dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos em geral, 
contém, como pudemos apreciar, várias incoerências nos seus 
próprios termos. Revela-se em especial inadequado quando se tem 
em conta que sua avaliação e prescrições se aplicam de maneira 
uniforme a todos os países da região, independentemente das 
diferenças de tamanho, de estágio de desenvolvimento ou dos 
problemas que estejam concretamente enfrentando.  

 

Ainda no governo Collor algumas medidas foram tomadas para conter a 

inflação: “ajuste fiscal de 10% do PIB, programas de privatização, abertura da 

economia, controle severo da movimentação financeira e congelamento dos preços” 

(PIRES, 2010, P. 264).  

Segundo assinala Landi (2010), as primeiras manifestações a respeito das 

privatizações das empresas brasileiras foram conduzidas inicialmente como ideias 

propostas pelo governo integrado ao neoliberalismo de Fernando Collor de Mello, na 

década de 1990. O principal objetivo alegado pelo governo consistia em conter a 
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inflação, promovendo um discurso ideológico de estabilidade do país. Para isto, 

foram utilizadas políticas estratégicas como o Programa Nacional de Desestatização 

(PND), implantado como medida provisória para equacionar a dívida pública, déficit 

fiscal e equilibrar o setor econômico.  

 

O PND transforma-se em uma das peças de engrenagem do processo 
de internacionalização do capital, em particular no final da década de 
1990, quando a privatização avança para o denominado núcleo duro 
do SPE, com a alienação do grupo estatal Telebrás (empresas de 
telefonia fixa e móvel), de empresas estaduais e federais de 
distribuição e geração de energia elétrica, além de concessão de 
transporte e, até mesmo, de exploração de petróleo. (LANDI, 2010, 
p.121). 
 

Desse modo, o governo rompe com o modelo político econômico da década de 

1980, e começa a viabilizar um novo paradigma de reforma na estrutura de caráter 

heterodoxo, possibilitando a entrada de capital estrangeiro, mais competitivo e 

eficiente. Além disso, a venda das empresas estatais poderia atrair recurso externo 

com o intuito de desacelerar as dívidas do Brasil no curto prazo. A grande 

importância do PND, de acordo com as palavras de Lacerda (2012), era deixar o 

Estado cada vez menor, com o intuito de criar condições para oferecer um serviço de 

melhor qualidade à população, como: saúde, educação, serviços legislativo, judiciário 

dentre outros. Isto é reafirmado nas palavras de Brum (2000, p.475), quando relata 

que “a função de motor central do desenvolvimento econômico deixava de ser o 

Estado e passava a ser exercida pelo setor privado-nacional e multinacional”.  

Vale ressaltar que o PND de acordo com o Biondi (1999), consegue manter-se 

mesmo depois do impeachment de Collor, apoiado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que protagonizava uma mudança 

para que a desestatização fosse mais abrangente, que englobasse outras diretrizes e 

que os recursos adquiridos através das empresas privatizadas fossem aplicados 

especialmente em tecnologia e projetos científicos. Ou seja, não se restringindo 

apenas ao pagamento da dívida pública, mas, aprimorar outros setores sociais. Não 

obstante, o processo de privatização não ocorreu conforme o discurso oficial. A 

propósito disso, vejamos o que diz Landi (2010, p.131). 
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O objetivo da privatização acabou se limitando a ser um ajuste fiscal 
(troca patrimonial) de curto prazo associado a um discurso neoliberal 
de modernização da economia, tendo sido excluída e/ ou abandonada 
a perspectiva de sua relação com uma política indústria e de 
crescimento.  
 

A pós o impeachment de Collor as privatizações prosseguiram com o governo 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. Há relatos de que muitas empresas 

foram vendidas e recebiam como forma de pagamento “moeda podre21”, que 

caracteriza uma desvalorização estatal e um aumento no endividamento interno.   

O setor de telecomunicação, amparado na lei n. 9.295, apresentou uma quebra 

de monopólio entre 1995 e 1996, no qual consistiu na abertura nos mais diversos 

setores de som e imagem, obtendo assim, serviços por satélites e telefonia de 

celulares. Mas foi entre 1997 e 1998 que marcou o auge das alienações das 

telecomunicações no Brasil, durante o governo de FHC, com os altos planos de 

investimento (LANDI, 2010). 

 No mesmo sentido, Costa (2008) destaca que a expansão da tecnologia foi um 

dos elementos indispensáveis e um dos fatores responsáveis pelos importantes 

acontecimentos que vêm proporcionando a cada dia o crescimento no setor da 

telecomunicação, ampliando seus segmentos numa esfera de oferta de serviços e 

condicionando a preços mais acessíveis, graças ao mercado mais competitivo, 

inovador, graças à entrada de capital estrangeiro e ao custo baixo de produção.  

Além disso, a abertura da economia brasileira impulsionou as privatizações, 

articulando a entrada de divisas e, principalmente, investimento estrangeiro que 

condicionou o processo de aceleração na busca de estabilidade, tornando as empresas 

mais competitivas. Segundo afirma Biondi (1999), quando as empresas eram estatais 

não disponibilizavam de equipamentos modernos que pudessem competir com as 

demais empresas. 

No mesmo sentido, eis o que afirma Costa (2008, p. 23):  

 

Logo após a promulgação de Lei Mínima, o Ministério das 
Comunicações iniciou os procedimentos para a abertura do mercado 
para que empresas privadas operassem serviços de telefonia móvel 

                                                           
21 “Moedas Podres”, segundo Biondi (1999, p. 17) significa “títulos antigos emitidos pelo governo e que 

podiam ser comprados por ate 50% do seu valor”. 



 

 

 
 

P á g i n a  | 344 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

celular. O marco seguinte no processo de abertura do mercado de 
telecomunicações foi a edição da Lei nº. 472/97, conhecida como Lei 
Geral de Telecomunicação (“LGT”), a qual, além de regulamentar de 
forma inovadora, o mercado de telecomunicações, atualizando e 
consolidando as disposições dispersa que tratavam da matéria, criou 
também uma agência reguladora, Agência Nacional de 
Telecomunicação – Anatel, um órgão regulador independente e 
autônomo, ao qual compete a regulamentação e fiscalização do setor 
de telecomunicações, além da mediação entre governo, empresas 
sociedade/usuário. 
 

Com a reestruturações das telecomunicações ocorreram vários 

questionamentos sobre o processo de privatização dessas empresas, manifestações 

estas que referentes aos serviços prestados, à qualidade no atendimento, medidas de 

solução para os possíveis problemas técnicos, respeito aos direitos do consumidor, 

etc. Também é pertinente saber se depois das privatizações, os trabalhadores 

continuaram em suas funções.  

Segundo afirma Costa (2008. p. 51), os “estudos apontam que a privatização 

associada à desregulamentação/liberalização, contribuiu para os melhoramentos no 

setor de telecomunicação”.  

Porém, com os avanços tecnológicos aumentaram as exigências no mercado de 

trabalho, uma maior qualificação e cursos técnicos preparatórios. Por sua vez, a 

dinâmica do sistema avançado causou impacto no emprego, tendo em vista que 

muitos setores foram automatizados. A propósito disso, a “reestruturação do 

empreendimento busca imprimir-lhe maior racionalidade através da otimização dos 

fatores de produção, o que implica, muitas vezes, a redução do número de 

funcionário” (BRUM, 2000, p. 534). 

É sabido desde o princípio que a rede telefônica atua como instrumento 

poderoso de informação auxiliando nas necessidades de comunicação da 

humanidade, porém, foi necessária sua expansão para garantir a cobertura de 

instalação e sinal, bem como, integrando o restante da demanda retraída. Nas 

palavras de Silva (2011), o maior desafio do governo na década de 1990, consistia em 

transmitir segurança e confiança em honrar seus compromissos, pois, a situação em 

que a economia brasileira se encontrava não seria fácil conseguir investimento para a 
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reestruturação das empresas de telefonia. Assim sendo, o fato de a privatização ter 

sido bem sucedida foi um passo muito importante na reestruturação.  

 

Considerações finais 

 

Diante disso, as políticas de privatização na década de 1990, ocorreram como 

forma de estratégias para conter a crise inflacionaria brasileira, buscando assim, a 

estabilidades e condições de crescimento do país. Através dos avanços tecnológicos e 

mudanças na sua infraestrutura. Sendo assim, com a abertura do setor econômico, 

buscava tornar o mercado mais competitivo, inovador e equilibrado. O resultado, por 

um lado, foi a diminuição do desemprego, e por outro, a elevação do nível de 

produção interno, além da melhoria da qualidade e o acesso aos serviços prestados.  

Por outro lado, foram feitos alguns apontamentos insatisfatórios, onde os 

mesmos consistem nos empréstimos feitos ao exterior que por sua vez, só aumentou 

o endividamento. Com as privatizações, deixaram as multinacionais livres para 

fazerem o que desejassem, tendo em vista a ausência do governo na interferência dos 

preços e exigindo o cumprimento dos contratos.  

Com a deterioração do desempenho da década de 1980 contribuiu para 

abertura da privatização das empresas de telecomunicação na década de 1990, 

gerando efeitos diretamente no aumento dos preços e no número exagerado de 

desempregados, ambos os fatores são ocasionados desde o inicio pela falta de 

disciplina fiscal, ausência de investimento, financiamento do governo para expandir 

seus serviços e criação de um modelo eficiente para manter a estabilidade do país. 

 Embora, mas tarde aparecessem os “benefícios” trazidos pela estrutura do 

pós-privatizado. Então, és que surgem as inovações, tecnologia, “aparente” 

concorrência das empresas e expansão dos serviços. Trazendo motivações de 

crescimento no setor de telefonias e atendendo as necessidades dos consumidores. 

Assim, sendo entendido por vários autores que a privatização seria a única saída.   
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Introdução 

 

O consumo excessivo e ineficiente de materiais e a consequente geração de 

resíduos sólidos armazenados a céu aberto causam graves problemas no solo bem 

como, o comprometimento dos recursos hídricos. Lixo é todo e qualquer resíduo 

proveniente das atividades humanas ou gerado pela natureza em aglomerações 

urbanas. Comumente, é definido como aquilo que ninguém quer. Porém, precisamos 

reciclar este conceito, deixando de enxergá-lo como uma coisa suja e inútil em sua 

totalidade. Grande parte dos materiais que vão para o lixo podem (e deveriam) ser 

reciclados. 

Wells (1995, p. 23) define lixo como “[...] os restos das atividades humanas, 

considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis, ou descartáveis”. 

Na busca de uma definição mais abrangente e, partindo-se de uma visão de 

âmbito mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do documento 

Agenda 21 (SÃO PAULO, 2003a), define o lixo ou resíduo(s) da seguinte forma:  

 

Os resíduos sólidos compreendem todos os restos domésticos e 
resíduos não perigosos, tais como os resíduos comerciais e 
institucionais, o lixo da rua e os entulhos de construção. Em alguns 
países, o sistema de gestão dos resíduos sólidos também se ocupa dos 
resíduos humanos, tais como excrementos, cinzas de incineradores, 
sedimentos de fossas sépticas e de instalações de tratamento de 
esgoto. Se manifestarem características perigosas, esses resíduos 
devem ser tratados como resíduos perigosos. 
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No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Norma 

Brasileira Registrada (NBR) nº. 10.004, apresenta a seguinte definição para resíduos 

sólidos:  

 

Resíduos nos estados sólidos e semi-sólido que resultam de atividades 
da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente 
inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível.  
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987, p.2). 
 

Cabe ainda, um discursão sobre poluição, uma vez que, esta é causada na maioria das 

vezes pela presença de resíduos sólidos, assim, SCARLATO & PONTIN, 2006 definem 

poluição como: 

 

O termo poluição é usado quando o ritmo vital e natural em uma área 
ou mais da biosfera é quebrado, afetando a qualidade ambiental, 
podendo oferecer riscos ao homem e ao meio, dependendo da 
concentração e propriedades das substâncias, como a toxidade, e da 
característica do ambiente quanto à capacidade de dispersar os 
poluentes, levando-se em conta não só as consequências imediatas, 
mas também as de longo prazo, tanto no ambiente como no organismo 
humano. (SCARLATO; PONTIN, 2006, p. 10-11). 

 

O principal motivo pela escolha deste tema se deve à constatação de que o 

lixão instalado a cerca de 4 km do bairro São Geraldo na cidade de Pau dos Ferros-

RN pode comprometer e contaminar o lençol freático do município.   

Portanto, após a transmissão de importantes informações 

relacionadas aos resíduos sólidos, seus mais abrangentes conceitos e 

suas diversas áreas provenientes se fazem necessário fazer um alerta 

para todos, que o lixo não será um vilão se soubermos eliminá-lo corretamente. As 

medidas mais adequadas para o manejo e a finalidade desses resíduos serão expostas 

e comentadas posteriormente no nosso trabalho. 

 

Objetivos 
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Objetivo Geral 

 Entender os impactos causados pelos resíduos sólidos do lixão na 

cidade de Pau dos Ferros-RN. 

 

Objetivos Específicos 

 Discutir os danos causados ao solo pelo acúmulo irregular desse 

lixo; 

 Analisar os impactos decorrentes da presença de determinadas 

substâncias químicas resultantes da presença do lixão; 

 Apontar algumas possíveis soluções para o problema em estudo.  

 

Metodologia 

 

Este artigo se propõe a contribuir de cunho qualitativo para o debate sobre os 

impactos dos resíduos sólidos no solo da cidade de Pau dos Ferros. Assim está 

dividido em três etapas. 

Levantamento de fontes bibliográficas e leitura sobre lixo. O levantamento 

bibliográfico foi efetuado, de início, junto ao acervo da Biblioteca da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN- CAMEAM. Efetuou-se, também, um 

levantamento complementar, junto a sites de busca na Internet, tais como, UOL, 

GOOGLE, entre outros artigos científicos relacionados ao tema.  

Levantamento de dados a respeito do lixão existente na cidade de Pau dos 

Ferros-RN.  A pesquisa de campo foi realizada na própria cidade de estudo. O 

instrumento utilizado foi uma câmera digital Sony para registros fotográficos, onde se 

observou aspectos concretos da situação do lixão. 

Apresentação analise e discursão da coleta de dados. Os dados coletados foram 

sistematizados, conforme as necessidades para a construção do texto e 

correspondência com os objetivos, a fim de possibilitar a apresentação e discussão 

dos resultados, bem como as conclusões e sugestões. 
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Resultados e discursões  

 

O solo foi considerado, por muito tempo, um receptor ilimitado de substâncias 

nocivas descartáveis, como o lixo doméstico e o urbano, e os resíduos industriais, com 

base no suposto “poder tampão e potencial de autodepuração, que leva ao 

saneamento dos impactos criados” (CETESB, 2001, p.1). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Lívia Gabriela 

 

Impactos decorrentes da presença do chorume no lixão da cidade de Pau 

dos Ferros-RN 

 

Chorume é uma substância líquida resultante do processo de putrefação 

(apodrecimento) de matérias orgânicas. Este líquido é muito encontrado em lixões e 

aterros sanitários. É viscoso e possui um cheiro muito forte e desagradável.  O 

chorume se caracteriza como um grave problema ambiental, de modo 

que, sua presença acarreta em um alto nível de poluição.    

Esse líquido pode atingir os lençóis freáticos, de águas subterrâneas, poluindo 

esse recurso natural. A elevada carga orgânica presente no chorume faz com que ele 
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seja extremamente poluente e nocivo às regiões por ele atingidas.  O chorume 

contamina o solo de forma que, impede o crescimento da vegetação. 

No caso da cidade de Pau dos Ferros- RN, o Rio Apodi- Mossoró apresenta um 

dos mais elevados índices de poluição, logo, se encontra na direção Nordeste da 

cidade onde está localizado o lixão da cidade, assim, o alto teor de chorume presente 

nessa área contamina de forma exacerbada uma das fontes de abastecimento de água 

da cidade. Além das águas superficiais, o chorume contamina em larga escala o lençol 

freático do município, resultando na poluição de poços alimentando endemias e 

desenvolvendo surtos epidêmicos. Também pode apresentar outros poluentes, como 

substâncias inorgânicas, que agregam outros riscos ao homem e ao meio ambiente, 

visto que, grande parte da população carente ocupa áreas próximas ao rio e/ou 

habitam e dependem do lixão.   

 

Figura 2 – Poluição do Lençol freático de Pau dos Ferros- RN 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Lívia Gabriela 

 

Outro fator que deve ser levado em consideração é o período chuvoso, de modo 

que, é no período das chuvas, que o volume do chorume e seu poder de infiltração no 

solo aumentam, tornando-o ainda mais contaminante.  

A matéria orgânica presente no chorume tem importância no transporte de 

metais pesados e na retenção de alguns contaminantes orgânicos. Aliado a que a 

http://hospedagemecia.wordpress.com/
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matéria orgânica natural presente no solo, além de participar desses processos pode 

aumentar a concentração de constituintes do chorume na solução do solo e, 

consequentemente, nas águas. Desta forma, tanto a matéria orgânica do chorume, 

podem limitar ou tornar inviável o uso dos recursos naturais solo e água. 

Contudo, nota- se que os danos provocados pelo chorume ao solo vão desde a da 

liberação de gases (metano e CO²), poeiras e contaminantes, até a degradação do 

subsolo e das águas superficiais. 

É possível dizer ainda que em alguns casos, o problema do chorume é mais 

grave nos lixões do que em aterros, pois, no aterro sanitário, o chorume é captado 

através de drenos e conduzido ao tanque de equalização que têm a função de reter os 

metais pesados. 

 

A poluição do solo causada por substâncias químicas no lixão de Pau 

dos Ferros RN 

 

Essa sendo outra forma grave de contaminação do solo ocasionada pelo lixo 

acumulado de forma inadequada, não é difícil encontrar nesses locais restos de 

resíduos trazidos de diferentes lugares e lançados no “lixão “sem o devido cuidado”.  

O lixo descartado por hospitais, farmácias e clínicas, como algodão, seringas, agulhas, 

restos de remédios, luvas, pedaços de corpos, curativos, sangue coagulado etc. Em 

função de suas características merecem um cuidado especial na manipulação até o 

destino final, a medida mais adequada a ser tomar seria a incineração desses 

materiais e só depois lançarem os resíduos nos aterros. Isso ocorre também, muitas 

vezes, quando as indústrias se desfazem do seu lixo químico. Algumas dessas 

substâncias químicas utilizadas na produção industrial são poluentes que se 

acumulam no solo e que com o tempo irão penetra-lo contaminando as plantas e os 

humanos que entram em contato com elas. O lixo industrial é bastante variado, 

podendo ser representado por cinzas, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, 

papel, madeira, fibras, borracha, metal, vidros e cerâmicas. Nesta categoria inclui-se 

grande quantidade de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita de tratamento especial 

pelo seu potencial de envenenamento.   
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Figura 3- Acúmulo de resíduos oriundos de indústrias, hospitais etc. Pau dos Ferros- RN 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Lívia Gabriela 

 

Pau dos Ferros possui algumas unidades de saúde e um hospital 

regional responsável por, atender toda a sua população local bem como, 

toda a sua microrregião que corresponde a 36 municípios. Essa 

demasiada demanda implica em uma produção acentuada de lixo 

hospitalar. É importante destacar que, esse lixo não recebe nenhum tipo 

de tratamento especial, seu destino final é o lixão da cidade, 

apresentando-se como elemento deteriorador do solo.   

 

Conclusão 

 

O que se objetivou, neste trabalho, foi sinalizar os impactos causados pelo 

acúmulo de resíduos sólidos, bem como a presença de lixões dentro do espaço urbano 

da cidade de Pau dos Ferros-RN, ficando evidente que o destino final do lixo não está 

sendo norteado de maneira adequada pelas instituições responsáveis.  A cidade não 

possui uma politica voltada para o tratamento dos resíduos solos, nos quais, são 

depositados no lixão do município.  

Constituindo um problema de grande relevância, observa-se a urgência pra 

que este seja solucionado. A incineração, por exemplo, que resulta da queima do lixo, 

reduz bastante o volume de resíduos e destroem organismos que causam doenças 
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contidas principalmente no lixo hospitalar e industrial. Após a queima, os restos 

desses materiais podem ser encaminhados para um aterro sanitário, ou até mesmo 

ser reciclado, onde normalmente é feito uma reutilização para a confecção de 

borracha, cerâmica e artesanato. Porém, é um processo caro, pois, para evitar a 

poluição do ar, é indispensável à instalação de filtros e de equipamentos especiais 

para filtrar a fumaça resultante da incineração, que também gera outra forma de 

poluição. 

Outra forma bastante simples e conhecida é a coleta seletiva do lixo, que da 

origem a reciclagem onde materiais que se tornariam lixo são desviados para serem 

reutilizados como matéria prima na produção de outros tipos de produtos. A coleta 

seletiva consiste em separar  e coletar  materiais  já usados, mas  que são  recicláveis, 

como papel e plástico,  para  que  não sejam  descartados  como lixo, possibilitando 

assim  sua  venda e transformação  em  novos  produtos  através  de  um  processo  de 

reciclagem artesanal ou industrial. Além de ser um procedimento de custos baixos, a 

coleta seletiva ajuda a diminuir o volume do lixo a ser aterrado com reflexos diretos 

no meio ambiente e possibilita a socialização dos catadores de lixo que vivem disso, 

dando a eles a possibilidade de comercializar esses materiais recicláveis a partir da 

coleta. 

Embora o lixo seja considerado uma grande ameaça à vida, verifica-se que é 

possível minimizar seus impactos, ao se adotar medidas preventivas, abandonando 

práticas de consumo exagerado ou então, conscientizando a população, seja em 

relação ao destino ou às formas de tratamento. 

Esta pesquisa permitiu concluir que o acondicionamento e o destino final do 

lixo na cidade de Pau dos Ferros não estão sendo adequados e que as consequências 

desse problema estão se tornando cada vez mais prejudiciais ao solo, que se 

encarrega de comportar, muitas vezes sem condições naturais necessárias, grande 

quantidade de resíduos oriundos dos mais diferentes locais da cidade e das cidades 

vizinhas. 
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Introdução  
 

 

Na época pré-história, mas especificamente no Período Neolítico ou Idade da 

Pedra Polida, o homem iniciou o cultivo da terra. Foi a partir desse momento que 

passou a interferir no meio ambiente como meio de produção, apesar do cultivo 

favorecer apenas a necessidade básica. Na Idade Antiga, com a formação das 

primeiras civilizações, o homem passou a interferir cada vez mais no meio ambiente a 

partir da agricultura, domesticação de animais e as primeiras formas de 

comercializar. Na Idade Média, outro modo de pensar a agricultura se tornou 

preeminente, nesse período a terra era o principal foco dos senhores feudais, no qual 

a agricultura passou a provocar uma modificação radical nos ecossistemas. (MAY et 

al, 2010, p.05-6). 

Com o advento da Revolução Industrial, o homem passou a produzir em larga 

escala e não mais para sua subsistência, mas para atender a demanda do mercado 

capitalista, visando obter o máximo de lucro sem se preocupar com os males 

causados ao meio ambiente em que vivia. Já em meados do século passado, a 

produção de bens industriais e seu consumo exacerbado prenunciava a 

insustentabilidade do modelo, gerando poluição, problemas sociais e destruindo os 
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ecossistemas e biodiversidades existentes no planeta, bem como proporcionando 

mudanças acentuadas no cenário econômico.   

Com o amadurecimento de uma nova visão de desenvolvimento, pautada na 

sustentabilidade foi, e ainda é contrastada pela visão eminentemente economicista 

que preponderou nas últimas décadas. Evidentemente que, para mitigar os impactos 

negativos (ambientais e sociais) inerentes ao modelo de crescimento adotado, pelas 

nações, passou-se à incorporação gradativa de novas políticas públicas, atuem no 

plano econômico, social e ambiental, com o intuito de preservar e reciclar o meio em 

que se vive. 

Diante desse cenário, o Brasil com todas as suas potencialidades ambientais, 

é considerado um dos países mais ricos em recursos naturais, pois possui as maiores 

áreas florestais úmidas do mundo, devido a sua característica e sua localização 

tropical, serem de alta pluviosidade (chuvas). Esta combinação resulta numa 

diversidade exuberante existente, pois não falta água para o crescimento das plantas 

e de alimentos para a fauna. Entretanto, estas áreas também são as mais ameaçadas 

do país, devido à quantidade de madeira nobre que são retiradas para fabricação de 

móveis, expansão de fronteiras agropecuárias, assim como pela atividade de caça e 

trafico de animais. 

No nordeste brasileiro, a situação da degradação ambiental não é tão 

diferente daquela detectada nacionalmente. São características: grande concentração 

de renda falta de saneamento básico, poluição dos rios, desmatamento e má 

utilização produtiva do solo (exploram seus recursos naturais com práticas de 

extração que causam impactos negativos a seus ecossistemas e biodiversidade), base 

econômica exígua, dentre outros fatores que limitam as oportunidades de 

desenvolvimento para as localidades.  

Considerando essas problemáticas, é preciso considerar a necessidade de 

desenvolver pesquisas e estudos, sobre cada região e qual a perspectiva de um 

modelo de desenvolvimento sustentável ser aplicado nas diversas situações 

verificadas. Através de um planejamento estratégico e a participação efetiva da 

sociedade, é possível identificar forças potencializadoras e diferentes problemáticas 

que possam interferir na perspectiva do processo de desenvolvimento local, torna-se 
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fundamental o uso de um modelo que categorize e organize as informações. Dentre 

alguns modelos que pensam o Desenvolvimento Sustentável, há o modelo das 

Fortaalezas-Oportunidas-Fraquezas-Ameaças (FOFA). 

Segundo Buarque (2004), o modelo FOFA é um método, que organiza as 

informações sobre os problemas e potencialidades, servindo de instrumento para 

uma melhor percepção dos fatores internos e externos que interferem no processo de 

DS. 

 

Objetivos  
 

 

Este trabalho objetiva descrever o processo de planejamento para o 

Desenvolvimento Local Sustentável e também se procede a um estudo sobre o 

modelo FOFA. Para tal, este artigo divide-se em duas seções: primeiramente, uma 

exposição conceitual sobre planejamento, e as principais etapas no seu processo 

estratégico, posteriormente, um estudo sobre o modelo das Fortalezas-

Oportunidades-Fraquezas-Ameaças (F-O-F-A).  

 
Metodologia  
 

 

Este trabalho é classificado como pesquisa bibliográfica. De acordo com Gil 

(2010), as pesquisas bibliográficas seriam aquelas desenvolvidas a partir de material 

já publicado, podendo ser impresso, bem como material disponibilizado pela 

internet, através da contribuição de vários autores, principalmente em livros, artigos 

científicos, periódicos, dissertações e teses. 

Para alcançar nosso objetivo, far-se-á uma discussão à luz dos estudos de 

Allebrandt (2009), Azevedo (2009), Buarque (2002), Santos (2004) entre outros. 

 
 
Resultados e Discussões 
 
 
Planejando o Desenvolvimento Local Sustentável 
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Para ter um Desenvolvimento Local (DL) se faz necessário um planejamento, 

no qual se torna um instrumento essencial na busca de mitigar os impactos sobre os 

aspectos socioeconômicos e ambientais, buscando em equilíbrio com vista a alcançar 

os objetivos comuns. Os aspectos econômicos, sociais e ambientais e seus respectivos 

fatores, utilizadas para o planejamento local é apresentada através da Tabela 01. 

 

Aspectos Fatores 

Econômico 
Quadro Econômico 
Padrões de produção e consumo 

Social 

População 
Trabalho e Rendimento 
Saúde 
Educação 
Habitação 
Segurança 

Ambiental 

Atmosfera 
Terra 
Agua doce 
Biodiversidade 
Saneamento 

Fonte: Autores, adaptação feitas do IBGE (2008, p. 12-3). 

 

Na concepção de Santos (2004, p. 24), planejamento é: 

 
Um processo contínuo que envolva coleta, organização e análise 
sistematizadas das informações, por meio de procedimento e 
métodos, para chegar à decisão ou a escolhas acerca das melhores 
alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua 
finalidade é atingir metas especificas no futuro, levando a melhoria de 
uma determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades.  

 
O planejamento obedece a varias etapas sequenciadas, interligadas e 

continuadas para que o mesmo seja eficaz e traga resultados satisfatórios. Buarque 

(2002, p. 103), afirma que são etapas do planejamento “o conhecimento da realidade, 

a tomada de decisão, a execução do plano, o acompanhamento, o controle e a 

avaliação das ações”.  

Além de um bom planejamento, para que se alcance o desenvolvimento 

sustentável, é necessário haver participação dos agentes sociais em conjunto 

(governo, setor privado/empresas, sociedade civil organizada e a população), para 
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que seja equitativo e atenda às necessidades coletivas, comuns a toda a população, de 

acordo com suas necessidades.  

A participação da sociedade é essencial no processo de planejamento, na 

medida em que promove uma interação e negociação de saberes e interesses, 

estimula também a aprendizagem social, ampliando a capacidade da sociedade local 

se adaptar-se e responder aos desafios e as mudanças globais. De acordo com 

Buarque (2004, p. 93), existem vários modelos de participação da sociedade no 

planejamento estratégico local, no qual é importante distinguir essas categorias no 

processo participativo: 

• Atores sociais – são os grupos sociais e segmentos diferenciados na 

sociedade que constituem conjuntos relativamente homogêneos, segundo sua posição 

na vida econômica e na vida sociocultural, e que por sua prática coletiva, constroem 

identidades, interesses e visões do mundo convergentes, procurando espaços de 

influenciação no jogo de poder.  

• Formas de participação – os atores sociais, como conceito abstrato, se 

organizam e se manifestam por meio de entidades, organizações, associações, lobbies, 

e grupos de pressão política, expressando sempre interesses e visões de mundo, 

diferenciados segundo o corte temático ou espacial. 

• Estado – é a instância jurídico-política que sintetiza o jogo de interesses 

e poderes dos atores sociais, em conflito e cooperação, consolidando e expressando 

uma estrutura de poder na sociedade. O estado não é um ator – da mesma natureza 

dos grupos e segmentos sociais –, mas uma expressão dos seus interesses e poderes 

diferenciados e representação do projeto da sociedade e a da vontade nela dominante 

em cada momento. 

• Instâncias de participação – são os espaços públicos de participação dos 

atores sociais e de negociação de interesses diferenciados da sociedade entre si e de 

influenciação sobre o estado e as instituições públicas. Os conselhos municipais – 

gerais, temáticos ou de projetos – são a instancia de participação por excelência, 

constituindo-se num dos campos de disputa política de jogos de interesses dos atores. 

Ainda de acordo com Buarque (2004, p. 100), O DL foca-se na localidade 

como palco para prática de ações que programem os atores sociais, as organizações e 
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grupos locais situados na esfera pública ou privada, para conseguirem planejar os 

meios de realizar tais ações. Com o propósito de que a cidade recupere a dimensão 

mais expressiva da política e da democracia, além do Prefeito e de uma Câmara de 

Vereadores, as cidades terão que se dotar de formas diretas de articulação entre os 

atores sociais do município com a criação de fóruns de desenvolvimento, participação 

dos empresários, de sindicatos, de conselhos profissionais, instituições de ensino e 

pesquisa, e assim por diante. 

 
O Desenvolvimento Local Sustentável é o processo de mudanças 
social e elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando, 
no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência econômicos, a 
conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, 
partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade 
entre gerações. (BUARQUE, 2004, p. 67). 

 
Para que o planejamento estratégico leve ao desenvolvimento local 

sustentável é necessário um claro esforço de seletividade e priorização, concentrando 

as ações nos fatores centrais e determinantes do futuro. Deve inverter essa tendência 

de privilegiar os problemas e carências imediatas para se concentrar nos aspectos 

mais relevantes e determinantes do desenvolvimento, mesmo que não possa deixar 

de atuar na redução dos problemas urgentes. (BUARQUE, 2004, p. 96). 

 

O Modelo Fortaleza-Oportunidade-Fraqueza-Ameaça 

 
Pensar na proposta de Desenvolvimento Local Sustentável, tomando como 

parâmetro inicial sua aplicabilidade, torna-se necessário o conhecimento específico, 

aprofundado e mais detalhado, para tanto foi criado o modelo de análise FOFA 

(Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). Tem origem no idioma inglês, em 

que é conhecido por matriz ou análise SWOT, não há registros sobre a origem exata 

desse modelo, porém sua criação é creditada Kenneth Andrews e Roland Christensen, 

dois professores de Harvard Business School, embora também haja referência à sua 

utilização há mais de 2.500 anos, num conselho do estrategista militar chinês Sun 

Tze (cerca de 500 a. C). (ALLEBRANDT et al, 2009). 
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A matriz FOFA é uma ferramenta de gestão muito utilizada no processo de 

planejamento estratégico empresarial e que de igual modo é utilizada para o processo 

de planejamento estratégico territorial. De acordo com Buarque (2004, p.133): 

               
FOFA é um método de organização de problemas e potencialidades e 
de ameaças e oportunidades que recorre a diagrama que distribui tais 
componentes em blocos diferenciados, permitindo uma percepção 
clara dos fatores facilitadores de dificultadores internos e externos. 

 
Ainda de acordo com Buarque (2004, p. 133), o método não é exatamente 

uma técnica de seleção e hierarquização, mas apenas de apresentação estruturada de 

fatores já identificados e trabalhados anteriormente. Mais importante que a 

organização dos fatores identificados no município é a sua hierarquização e a 

priorização das ações que devem promover o Desenvolvimento Local Sustentável. 

A Organização Internacional do Trabalho (2004) entende a matriz FOFA 

como uma ferramenta analítica que permite trabalhar com toda a informação 

possível de um território e serve para examinar suas fraquezas, ameaças, fortalezas e 

oportunidades com vista ao desenho de estratégias a serem implementadas no 

território no âmbito do planejamento estratégico.  

O método efetua uma síntese das análises internas e externas e prepara 

opções estratégicas: riscos/problemas a resolver. Os fatores internos são classificados 

como fortalezas e fraquezas, que são aqueles fatores controláveis pelo autor que 

planeja, estando sob sua responsabilidade; os fatores externos são classificados como 

oportunidades e ameaças, são aqueles decorrentes do ambiente ou de outros atores 

sociais, não estando sob responsabilidade do autor que planeja. (ALLBRANDT et al, 

2009).  

Diante dessas indagações, Buarque (2004, p. 89), especifica os fatores para a 

sistematização da matriz FOFA como: 

• Fortalezas – Fator interno no qual possui elementos que devem ser 

considerados vantajosos para o município, com o propósito de fortalecer e maximizá-

los. 

• Oportunidades – Fator externo que envolve os aspectos encontrados no 

município, que explorando seu potencial podem ser aproveitados. 
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• Fraquezas – fator interno em que os elementos podem ser eliminados, 

ou então podem ser melhorados. 

• Ameaças – Fator externo que deve ser evitado, ou seus efeitos devem ser 

minimizados, podendo dificultar a obtenção de lucros. 

As ferramentas de trabalho vão ser estabelecidas de acordo com os agentes 

sociais, os quais irão destacar os problemas, em que será analisado de acordo com a 

gravidade e urgência do município, numa forma simples de hierarquização. Para 

sistematizar é necessário utilizar uma técnica que recorre a matriz FOFA, que facilita 

a identificação dos fatores internos e externos. (BUARQUE, 2004, p. 93). 

Conforme a Figura 01, no modelo FOFA a junção de Fortalezas e 

oportunidades configura as potencialidades locais; a junção de Fraquezas e Ameaças 

as limitações locais; a junção de Fortalezas e Ameaças os riscos locais e a junção 

Fraquezas e Oportunidades. 

A seguir apresenta-se a estrutura organizacional da matriz do modelo FOFA: 
               

Figura 02- Representação Gráfica da Matriz FOFA 

 
 

Matriz FOFA 

Fatores de 
Origem interna 
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Fraquezas 

  

 
 
 

Fatores de 
Origem externa 
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Potencialidades 

[++] 
 
 

 
Desafios 

[-+] 

 
Ameaças  

 
Riscos 

[+-] 

 
Limitações 

[--] 
 

 
 
Conclusões  

 
 Ao longo deste trabalho, procurou-se elencar alguns conceitos de 

planejamento, e suas etapas no processo estratégico. Preocupando-se em mostrar um 
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estudo sobre o modelo FOFA, como forma de instrumento para o desenvolvimento 

local. 

Para que ocorra o processo de desenvolvimento local, é necessária a 

participação da sociedade, onde podem contribuir diretamente nas etapas de 

planejamento estratégico. O modelo FOFA, em conformidade com os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, categoriza e organiza as informações, servindo de 

instrumento para uma melhor percepção no processo de DS. 

Dessa maneira, espera-se que a leitura do texto sirva para despertar o 

interesse de novos pesquisadores e para reflexão do público interessado no assunto. 

Assim sendo, é imprescindível que todos tenham consciência da importância da 

temática, e que o mesmo possa se constituir num instrumento para auxiliar na busca 

por novos conhecimentos.  
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Introdução  

 

O estudo da rede urbana no Brasil parte-se das dimensões culturais. Desde já, 

é importante deixar claro que, ao se falar de interações espaciais, está se referindo o 

papel de cada centro, que não é algo dado, é feito através de processos que se 

estrutura a partir das técnicas que transforma a dinâmica sócioespacial. Sendo a rede 

urbana a malha que articula Corrêa (1997, p. 314) assinala que “as interações 

espaciais constituem parte integrante e tradicional do temário geográfico”. Sendo 

assim a concepção de rede urbana para Roberto Lobato Corrêa: 

 

[...] um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de 
pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço 
geográfico. Podem apresentar maior ou menor intensidade, 
variar segundo a freqüência de ocorrência e, conforme a 
distância e direção, caracterizar-se por diversos propósitos e se 
realizar através de diversos meios e velocidade (CORRÊA, 1997, 
p. 279). 

 

http://espacoensino.wix.com/espacoeensino?from_fb=1&fb_action_ids=183033758553367&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22183033758553367%22%3A183214425184724%7D&action_type_map=%7B%22183033758553367%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D#!grupo-de-trabalho-1/clgq
mailto:fablenia@hotmail.com
mailto:jomaradp@hotmail.com
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 Essas interações se constituem em conjuntos de centros urbanos articulados 

entre si. Corrêa tem, notadamente, despertado atenção para os critérios necessários 

às abordagens e também, encorajando o uso do termo interações espaciais, que é um 

assunto bem mencionado em estudo nessa área, mas está longe de ser esgotado. 

 Nessa perspectiva a rede urbana é complexa considerando a dinâmica da 

sociedade, atenta-se para as intenções e interesses que exercem influência nos 

deslocamentos e levam à variação de intensidade, velocidade, e distância. Na rede 

urbana as funções são diferenciadas dependendo do recorte espacial, e de acordo com 

os papeis que estão inseridas. No Brasil temos um padrão de urbanização que não se 

dá nos mesmos modos dos países desenvolvidos, é uma urbanização na qual o setor 

terciário exerce uma grande importância. Sobre isso Corrêa (2006) entende que: 

 

[...] entendemos por rede urbana, numa definição mínima e 
inicial, o conjunto de centros urbanos funcionalmente 
articulados entre si. Nesse sentido, não aceitamos a tese, 
apoiada em uma concepção idealista e normativa, da existência 
de rede urbana modelada a partir do padrão Christalleano ou a 
regra de ordem - tamanho de cidades. Do mesmo modo não 
aceitamos a tese de que apenas nos países desenvolvidos exista 
rede urbana, tal não acontecendo nos países subdesenvolvidos.  

 

Essas características nos remetem a proposições que busquem o conhecimento 

da organização espacial brasileira, tais interações espaciais são caracterizadas por 

especificidades e desigualdades. Em um contexto histórico de diferenças regionais, 

que apresenta especificidades que influenciará na configuração e na dinâmica das 

interações espaciais. Quanto à desigualdade, cabe ressaltar que na sociedade 

capitalista nem todos têm acesso às modernas tecnologias, como as de transporte e 

comunicação, por exemplo, tornando determinados tipos de fluxos cada vez mais 

seletivos e excludentes. Há que sempre se levar em consideração um conjunto muito 

grande de variáveis, procurando-se ver as relações com o processo de 

“desenvolvimento” nacional ou regional.  
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A rede urbana se direciona para além de suas perspectivas econômicas, é um 

processo, e deve ser analisado como tal, em sua economia e em seus diversos 

mecanismos; criação, produção, consumo, que garantem a reprodução do capital. 

Sendo também necessário pensar a rede urbana a partir da cidade. Corrêa (2006) 

“[...] a cidade é um espelho de sua região, ou ao contrário, a região é o resultado de 

uma ação motora da burguesia urbana.” Esse estudo sobre a dinâmica 

urbano/regional é de fundamental importância para a rede urbana.  

A gestão territorial se dá a partir da gestão federal de instituições e de 

corporações para essa formulação de gestão territorial, a estruturação da rede 

geográfica e seus ciclos que incluem novas dinâmicas de reconfiguração dos espaços, 

precisa-se articular a estrutura e o processo. As atividades capitalistas da cidade 

necessitam de mão-de-obra barata de trabalhadores, que constituem o valor do 

excedente é fonte de criação de rendas, juros e lucros, sendo apropriado e acumulado, 

consequentemente investidos em novas atividades e outras localidades urbanas que 

implica no movimento desse capital e em seus ciclos de exploração.    

Na concepção de Haesbaert (2010) a região não pode ser concebida apenas 

através de um recorte empírico como se fosse uma categoria real, não podendo a 

geografia ser reduzida a uma ciência empírica, nem por uma simples forma de 

interpretação. Propõe um método de analise da região enquanto artefato, não sendo 

uma simples forma de interpretar, mas também de criar, na qual fato e interpretação 

devem está associados.  Nesse contexto o homem é um ser reflexivo que reage sobre 

os objetos, o que pode ser compreendido como práticas espaciais, nesse sentido 

“regiões refletem tanto diferenças no mundo quanto ideias sobre diferenças.” 

(HAESBAERT, 2010, p. 117). 

Não se deve reduzir as regionalizações a meras construções intelectuais, como 

também não somente a práticas concretas exclusivamente política que jogam fatos e 

refletem tendências intelectuais e políticas e seus formuladores. Tal leitura da região 

deve ser superada, pois região não é uma mera categoria de analise, deve se levar em 
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consideração sua produção material e sua representação simbólica.  Sobre isso 

Haesbaert (2010) diz que: 

 

O conceito de região (não institucionalizado como Estado-
Nação) de identidade cultural e representatividade política, 
articulada em função de interesses específicos, geralmente 
econômicos, por uma função ou bloco regional de classe que 
nele reconhece sua base territorial de reprodução. 
(HAESBAERT, 2010, p. 118). 

 

 Essa articulação regional se dá nas múltiplas dimensões do espaço, político, 

econômico, e cultural, entre espaços mais logicamente ordenados/articulados sem 

uma lógica clara ordenada.  Um exemplo seria os aglomerados pautados por algum 

tipo de processo social excludente. 

 Vários aspectos podem influenciar na configuração e articulação dessas 

regiões, podendo variar de acordo com as razões de natureza social, econômica, 

política e cultural. Cada conjunto de interações apresenta comportamentos que são 

construídos ao longo da história um sentimento de está junto entre os habitantes de 

uma região que é chamado de identidade da região, se referindo à natureza cultural, 

ou quando estes de distinguem no modo da política, do ativismo cultural, ou da 

economia sendo assim possível diferenciá-la de outras regiões, podendo mudar 

também em função das especificidades e propósitos dos fluxos: migrações por motivo 

de trabalho ou estudo, circulação de mercadorias e consumidores, deslocamentos 

para o lazer e recreação etc. 

 O conceito de região é antigo na geografia, vem sendo trabalhada desde final 

do século XIX quando era quase confundido com o objeto da geografia, sendo que ao 

longo do seu percurso foi algumas vezes deixado de lado por alguns autores e 

posteriormente retomado, o que Haesbaert (2010) chama de “morte e vida da 

região”, mas a região continua a existir tem uma importante contribuição para 
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entender fenômenos concretos através de debates do pós-estruturalismo, que 

ocasiona uma proliferação de geografia popular, conferindo singularidade a 

determinados espaços.  

 Na atualidade há uma amplitude do termo região, com as diversas 

possibilidades que se tem desse termo. A região em seus primórdios tinha uma ideia 

poder, confundindo-se com o território. Termo região é empregado inclusive na vida 

prática, nos discursos do dia-a-dia do senso comum. Mas é nos mercados da 

globalização a partir de reorganização do espaço em âmbito mundial, no qual a região 

é pensando enquanto um espaço político, mas que na realidade envolve identidade, 

movimentos, conteúdo político, econômico. Nesse contexto mundial de globalização 

onde as “distâncias têm diminuído, nessa tendência de homogeneização dos lugares, 

que as características comuns dentro dessas regiões aparecem com toda força. Neste 

sentido Haesbaert (2010) ressalta que 

 

[...] falar de região numa época de tão pouco consenso sobre a 
relação entre as partes ('regional') e o todo ('global') - e sobre a 
própria definição do seriam estas partes e do que seria este 
todo, num sentido geográfico -pode parecer um desafio 
infrutífero. Se vivemos o tempo da fluidez e das conexões, como 
defendem tantos, como encontrar ainda parcelas, subdivisões, 
recortes, 'regiões' minimamente coerentes dentro deste todo 
espacial pretensamente globalizado?  (HAESBAERT, 2010, p. 
09). 

  

 Os espaços da globalização são perpassados por possibilidades e acentuação de 

desigualdades sócioespaciais, não é um meio natural ou um meio técnico. O espaço 

global seria uma rede desigual que teriam uma capacidade viscosa, tendo uma 

fluidez, fazendo com que o global repercuta no local, mas não passa a ser 

hegemônico, pois há resistências nesse local. 
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 A tecnologia chega primeiro as classes hegemônicas, depois de se utilizarem é 

que chega as massas. Mas em determinadas circunstâncias o conhecimento faz uma 

enorme diferença, e em outras a acumulação é que exerce maior importância, sendo 

que o conhecimento também gera riquezas.  Muitas vezes esses avanços tecnológicos 

são tidos por alguns estudiosos como uma “fábula”, foi o caso brasileiro da década de 

1980, sendo esses recursos usados mais para confundir do que para esclarecer. Nesse 

período houve uma violência da informação para defender determinados interesses, 

matando certas culturas em detrimento de outras. 

 A globalização é um processo, e o uso das tecnologias se colocam no 

emaranhado, se não houver um posicionamento político há uma inversão de valores. 

Outro importante aspecto imanente aos espaços regionais globalizados, ressaltado 

por Haesbaert (2010), diz respeito à ampliação e a complexidade dos fluxos e 

deslocamentos em consequência do desenvolvimento do modo capitalista de 

produção. O autor considera o contexto da reprodução do capital, favorecida pelos 

avanços técnico-científicos que possibilitam a progressiva diminuição do espaço-

tempo, é nesse contexto que podemos visualizar as redes. 

 A rede é um termo polissêmico, é entendida de diversas formas. A rede que 

surgiu na era da informação é entendida na lentidão ou na rapidez, não existindo 

homogeneização. É nesse contexto que Castells (1999), numa acepção didática 

conferida ao processo, procura ilustrar como a tecnologia apreendida no âmbito do 

ciclo de reprodução do capital e do espaço: 

 

[...] condições sociais específicas favorecem a inovação 
tecnológica, que alimenta a trilha do desenvolvimento 
econômico das demais inovações. Contudo, a reprodução dessas 
condições é tanto cultural e institucional quanto econômica e 
tecnológica. A transformação de ambientes sociais e 
institucionais pode alterar o ritmo e a geografia do 
desenvolvimento tecnológico [...]. (CASTELLS, 1999). 
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 Os papeis na rede urbana são bastante diferenciados, dependendo de sua 

natureza local/regional ou global, como falado anteriormente o termo rede é bastante 

abrangente podendo ser organizações que dominam territórios, inclusive o Estado a 

cerca do controle da produção, controlando-a. Essas redes se dão em diferentes 

escalas. As grandes corporações, por exemplo, agem a partir de alianças de 

horizontalidades e verticalidades, sendo que a verticalidade tem a ver exatamente 

com essa grande velocidade que se apresenta na atualidade.  

  

Objetivos 

 

Diante do tema proposto, procuramos tecer algumas considerações de 

natureza teórico-conceitual acerca do processo de formação de redes considerando a 

dinâmica das relações entre os centros urbanos e enfatizando suas interações 

espaciais. 

 

Metodologia 

 

No intuito de se alcançar os objetivos propostos neste trabalho, partimos de 

uma revisão bibliográfica visando à análise teórico-conceitual da temática em tela. 

Associado a isso realizamos coleta de dados junto a órgãos como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Resultados e discussões 

 

A partir das proposições teórico/metodológicas de Corrêa (2006) foi possível 

um estudo técnico, ou prático da realidade brasileira sobre as Regiões de Influências 

do Brasil – (REGIC), com o objetivo de realizar um estudo sobre a rede urbana 

brasileira. Esse estudo subsidia as discussões acerca das políticas públicas, essa 

análise responde a questões como, como se apresenta a configuração do territorial 

brasileira. Discute os sistemas urbanos, as localidades centrais, e a constituição da 
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rede urbana em suas verticalidades e horizontalidades, podendo ser dividida em uma 

arquitetura clássica tendo pontos incluídos numa dinâmica global. A classificação de 

centros e áreas está baseada na gestão do território, a centralidade histórica é o poder 

que tem uma cidade sobre a região.   

A região pode ser vista como produto produtora de dinâmicas que são 

proporcionadas pelo processo de globalização e fragmentação e suas combinações e 

intensidades, e da extensão de suas redes de coesão e articulação ou desarticulação 

regional. Sendo essa região construída a partir de diferentes sujeitos sociais(o Estado, 

as empresas, outras instituições e grupos culturais e socioeconômicos) com a lógica 

dá reprodução do capital, e sua i-lógica que é resultado de um processo de exclusão e 

precarização de alguns espaços dentro dessas regiões, Haesbaert (2010). Ressaltado 

por Corrêa (1997, p. 295) “os diferentes fluxos que articulam os fios socialmente 

criados são caracterizados por lógicas que lhes conferem regularidades espaço-

temporais que se reportam à organização social e a seu desigual movimento de 

transformação”. 

  

Conclusões 

 

A região volta às discussões e tem uma carga evolutiva já que suas bases 

teórico-metodológicas podem ser redefinidas, mas existem contribuições que 

permanecem. Como é o caso da região Lablacheana que tem em Vidal de La Blache 

um precursor da geografia, que tornou a região como algo vivo, um conceito fundante 

e fundamental. “A vida que pulsa”. Apesar da globalização a identidade fica, e os 

autores clássicos servem como base para esse conhecimento e evolução da região da 

geografia. 

Neste sentido as cidades dentro do contexto das regiões apresentam 

particularidades, são espaços contíguos, sendo que essas regiões apresentam 

características distintas de outras regiões, que dessa forma adquire um caráter 

particular, assim, as regiões, as redes, as próprias cidades, não são analisadas apenas 
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em si, como meras materializações de fenômenos ou processos, uma vez que se busca 

compreender também os seus conteúdos. Vale ressaltar que essa análise acaba 

envolvendo a discussão sobre as desigualdades, tendo em vista que as ações e 

estratégias do capital (as grandes corporações, por exemplo), se dão de forma 

seletiva. 

Além disso, nem toda a sociedade tem acesso às novas técnicas de transporte e 

comunicação, o que acaba também configurando, as especificidades, que abrangem 

as diferentes regiões. Essas especificidades espaciais refletem as diferenças de lugares 

e às necessidades históricas dos lugares, ou seja, há sempre um lugar que tendem a se 

favorecer em detrimento de outro, ampliando as diferenças sócioespaciais. 
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Introdução  

 

Tendo em vista o expressivo crescimento do turismo nas últimas décadas em 

termos de fluxos e de participação na economia mundial, este fenômeno passou a ser 

visto como um importante vetor de desenvolvimento econômico para países e regiões 

em escala global. A atividade se articula com outros campos do conhecimento, o que 

acarreta a necessidade de estudos sobre seus reflexos tanto na própria economia 

quanto na sociedade e no espaço. Nesse contexto, o turismo passa a ser incorporado 

nas políticas que servem de orientação às ações de planejamento territorial, 

assumindo um papel relevante na definição de diretrizes, estratégias e ações 

governamentais de caráter intervencionista, com fins de desenvolvimento sócio 

espacial. Porém, a reflexão sobre a necessidade de planejamento e de ordenamento 

territorial aplicados ao setor ainda é limitado no Brasil, logo, o ordenamento 

territorial, enquanto uma ferramenta de gestão, ainda é pouco desenvolvido e 

aplicado no país. Assim, o ordenamento territorial caracteriza-se, como um 

instrumento do planejamento do território que tem como meta atingir o 

desenvolvimento equilibrado das regiões. Em face à importância do território para o 

turismo, a ordenação e a gestão territorial tornam-se, assim, instrumentos 

fundamentais para a transformação de vantagens comparativas, baseadas no 

aproveitamento intensivo dos recursos turísticos, em vantagens competitivas, 
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pautadas na flexibilidade da oferta e no uso racional dos recursos (VERA REBOLLO, 

1996, p. 87), é nessa perspectiva que o OT em turismo insere-se necessitando de 

diretrizes para gerirem sua competitividade e o uso do solo, bem como, legislações 

específicas para o local, que percebam as singularidades territoriais, tendo em vista a 

melhor distribuição espacial da atividade. 

O turismo ocupa internacionalmente o ranking das atividades econômicas que 

mais movimenta a economia de países, regiões e localidades, cuja forte atratividade, 

de ordem natural ou cultural, estimula o fluxo de demanda. Segundo a Organização 

Mundial de Turismo (2004), a atividade é responsável pela geração de 6 a 8 por cento 

do total de empregos no mundo. O histórico da ocupação dos espaços litorâneos 

brasileiros, e em especial a Região Nordeste, são marcados por uma dinâmica de 

exploração econômica, ou seja, modelos de gestão do turismo cuja preocupação está 

exclusivamente nos resultados financeiros que o turismo possa gerar. Dessa forma, 

esse artigo se propõe a fazer uma analise do planejamento e ordenamento territorial 

do turismo no Nordeste com foco nas RMs de Natal, Fortaleza, Recife e Salvador. 

Portanto, diretrizes para ordenar atividades setoriais como o turismo tornam- se 

mais necessárias, visto a atividade demandar, essencialmente, espaços para sua 

reprodução.  

 

Objetivos  

 

 Debater  as bases conceituais do turismo, planejamento e ordenamento 

territorial (OT); 

 Discutir a importância da atividade para a região Nordeste;  

 Compreender os efeitos decorrentes dos diferentes processos de planejamento e 

de ordenamento territorial do turismo no Nordeste NE (especificamente das 

Regiões metropolitanas de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador). 

 

Metodologia 
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Para obtenção dos dados da pesquisa foi utilizado um levantamento 

bibliográfico a respeito do Ordenamento Territorial e Planejamento do Turismo, 

onde Ferrão (2011) vem discutir o ordenamento como uma política pública. Ferreira 

(2009) aborda a importância do planejamento e do ordenamento territorial para o 

turismo enquanto uma política setorial. O método de abordagem utilizado foi o 

dedutivo, partindo da compreensão do geral para o particular. Os mapas utilizados 

foram construídos em conjunto com a docente Larissa Ferreira, a fim de facilitar o 

entendimento das áreas em estudo. Foi realizado uma pesquisa de campo, onde se 

dirigiu as secretarias estaduais de turismo no propósito de coletar as informações 

necessárias para poder conhecer as ações desenvolvidas dentro da política pública 

setorial de turismo.  

 

Resultados e discussões 

  

Principais diferenças das ações de OT por estados 

 

Os novos arranjos territoriais com base no contexto na internacionalização 

econômica e dos novos atores e interesses, bem como as reflexões sobre o papel do 

governo, foram mudanças inseridas nas concepções de Ordenamento territorial (OT).  

Outras percepções foram adicionadas a concepção original na teoria de 

desenvolvimento espacial no O.T, é o caso da questão turística. É importante destacar 

que o Brasil, não dispõe de um Politica de O.T, sendo assim, o país necessita de e uma 

política nacional de ordenamento territorial, bem como políticas de OT para 

atividades setoriais, como o turismo.  O turismo demanda espaços, com isso, fazem-

se necessárias políticas de ordenamento territorial para o setor, que objetivem 

minimizar os impactos negativos dessa atividade no espaço geográfico, numa 

perspectiva de coerência territorial. Porém, os territórios são ordenados pelo governo 

sem satisfazer uma gestão integrativa.  

Dentro desse contexto, é feita uma analise das politicas publicas aplicadas nas 

Regiões Metropolitanas (RMS), de Natal- RN, Fortaleza- CE, Recife- PE e Salvador- 
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BA, de modo a ser apresentado os polos turísticos que mais receberam investimentos 

do PRODETUR, bem como, os segmentos que foram privilegiados por esses recursos. 

O mapa 1 demostra um aspecto geral do PRODETUR/NE, nas quatro RMs em 

estudo, mostrando as alterações ocorridas nas duas etapas do programa, com relação 

aos municípios que foram inseridos, bem como aqueles que não são contemplados 

pelas ações devolvidas pelo programa. 

 

Mapa 1: Municípios pertencentes a área de planejamento do PRODEDUR I e II 

 

Fonte de dados: Situação atual – PRODETUR II (BNB 2013b). Fonte do mapa: Base o 

IBGE, 2009. Autoria dos mapas: FERREIRA, Larissa ALVES, Agassiel 2012. 

 

O PRODETUR/NE desenvolve ações promoveu ações padronizadas no que diz 

respeito ao padrão de financiamento de seus projetos, como ações prioritárias em 

determinadas áreas, porém diferenciadas em cada estado, na medida em que estes 

levaram em consideração suas particularidades, gerando modificações espaciais nas 

duas etapas do programa. 

A RM de Salvador/ BA, composta por 13 municípios, na primeira fase do 

programa apenas 2 deles foram comtemplados, Salvador e Mata de São João.  

Salvador recebeu investimentos em áreas diferenciadas, no que tange ao patrimônio 

histórico foi realizada a recuperação da Igreja do Bonfim, melhorias nos espações 

públicos como a Praça da Sé – Pelourinho, e a obra no Quarteirão Cultural que foi 

responsável por recuperar uma parte do Centro Histórico.  A capital recebeu ainda, o 
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aeroporto Luís Eduardo Magalhães. Porém, o município de Mata de São João, obteve 

investimentos somente no referente à Saneamento e Recuperação ambiental, sendo 

contemplado com três obras, Costa do Sauipe – SAA, Costa do Sauipe – SES e a Praia 

do Forte – SES, o que demonstra duas diferentes perspectivas espaciais, 

estrategicamente pensadas para alocação dos recursos do PRODETUR I. A primeira 

delas visualizou Salvador-BA, enquanto capital, estratégica para o desenvolvimento e 

melhoria do transporte aeroportuário, por ser a porta de entrada e de saída de acesso 

dos turistas no estado. Já a segunda perspectiva espacial mostra o privilégio em ações 

de saneamento e recuperação ambiental em uma área exclusivamente voltada para o 

turismo sol e mar, que é a Costa do Sauipe e adjacências, subsidiando, 

consequentemente, o imponente capital turístico instalado no local, com grandes 

resorts de alto padrão de luxo.  

 Contudo, na segunda fase do programa mais cinco cidades foram 

comtempladas, Camaçari, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus e São Francisco 

do Conde. Com a inserção desses municípios, os números de obras 

consequentemente aumentaram, todavia, estas se deram basicamente nos mesmos 

componentes, que os apresentados na primeira etapa do programa, sendo inserido o 

componente de Desenvolvimento Institucional, que por sua vez, abrange todos os 

municípios comtemplados, diferentemente dos outros componentes que tem obras 

com diretos rebatimentos no espaço (como obras de infraestrutura, de requalificação 

de espaços etc) se continuaram se apresentando concentrados na capital Salvador e 

na Costa do Sauípe, município de Mata de São João. Assim, é evidente que não há 

uma distribuição adequada dos investimentos para o desenvolvimento do turismo na 

RM como um todo, tendo em vista que, algumas cidades sofrem com essa má 

distribuição, não conseguindo empregar todo o seu potencial turístico. A área 

metropolitana de Recife estende-se por 14 municípios: Jaboatão dos Guararapes, 

Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São 

Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma e 

Recife.  

Na primeira fase do PRODETUR/NE, somente 4 desses municípios recebiam 

investimentos do programa, Recife, Olinda, Ipojuca e Paulista. As ações do 
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PRODETUR/NE I nessa RM foram voltadas para o setor de Saneamento e 

recuperação ambiental, transportes, aeroportos e patrimônio histórico.  Recife se 

caracteriza por ser a única cidade da RM a receber todos os investimentos ofertados 

pelo programa, ao mesmo tempo que, outros municípios como Ipojuca, recebeu 

aquisições apenas no setor de transportes. Na segunda etapa do programa, a RM de 

Recife passa a comtemplar 10 municípios e insere mais um componente para 

investimentos, desenvolvimento Institucional.  Com o PRODETUR/NE II, Recife 

continua a receber investimentos no setor, contudo a distribuição das ações fica mais 

espraiada no território, o que se tornou ponto positivo para o ordenamento territorial 

do turismo da referida RM. Porém, esse turismo ainda é fortemente concentrado no 

litoral, fato que ocorre em todas as quatro RMs analisadas nesse estudo, o que 

prejudica novas formas de desenvolvimento em outros segmentos turísticos, como, 

por exemplo, a interiorização do setor, privilegiando o litoral Nordestino, e não 

distribuindo oportunidades de desenvolvimento setorial no território. 

Quando partimos para a analise das ações do PRODETUR/NE I na 

RM/Fortaleza, nota-se de imediato uma dinâmica diferenciada das outras duas RMs 

anteriormente analisadas, no que condiz a centralidade da capital Fortaleza. De 

acordo com o mapa, Fortaleza na primeira etapa do programa foi beneficiada 

somente com um investimento, que equivale ao aeroporto Pinto Martins, com ações 

fortemente concentradas nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia 

(PRODETUR I), com ações específicas ao setor de transportes e saneamento e 

recuperação ambiental. A partir da implantação do PRODETUR/NE II, o município 

de Aquiraz, não contemplado na primeira fase do programa, recebe em seu território 

ações do programa, tais como, obras para transporte e preservação do patrimônio 

histórico.  Estes por sua vez, constituem-se de elementos novos, inseridos apenas na 

segunda etapa do programa.  Na segunda fase do PRODETUR, é perceptível a 

presença do componente Patrimônio Histórico, a partir de ações com investimentos 

voltadas para o resgate do patrimônio histórico local. Fato a se destacar, tendo em 

vista que Fortaleza e Natal, como será visto, historicamente privilegiaram ações e 

investimentos públicos voltados exclusivamente ao turismo sol e mar, diferentemente 

da RM de Salvador e de Recife, em que investimentos no componente de Patrimônio 



 

 

 
 

P á g i n a  | 380 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

se fizeram presentes desde as primeiras ações do PRODETUR, o que sugere 

considerar que essas duas RMs diversificaram seu produto turístico, com mais de um 

segmento em sua proposta. Fortaleza passa a ter mais ações com maior diversificação 

de sua natureza, com relação às demais cidades em estudo, emergindo no 

PRODETUR II com ações que foram além das obras destinadas a reestruturação do 

Aeroporto Internacional Pinto Martins, produto da primeira fase do programa. 

 Analisando a RM/ Natal, observa-se que, esta é composta por nove 

municípios, e dentre os quais cinco são litorâneos. Desses nove municípios, apenas 

quatro foram comtemplados pelo PRODETUR I, Natal, Parnamirim, Extremoz e 

Nísia Floresta.  Nessa fase do programa, foram desenvolvidas ações nos setores de 

transporte, saneamento e recuperação ambiental e aeroportos.  Um fato interessante 

nessa RM, é que, o aeroporto não está localizado na capital, como nas outras RMs 

estudadas, rompendo assim, com as centralidades das capitais. Na segunda fase do 

PRODETUR, mais dois municípios passam a ser comtemplados com as ações do 

programa, Ceará-Mirim e São Gonçalo do Amarante, provocando um aumento no 

numero de investimentos, bem como, uma maior distribuição espacial das ações e os 

setores que os investimentos são aplicados, passando então a existir ações voltadas 

para o patrimônio histórico, embora a referida ação nunca tenha sido executada, mas 

apenas planejada, e o desenvolvimento Institucional da região. Com o 

PRODETUR/NE II, Natal, passa a ser o município que abrange o maior número de 

ações para o desenvolvimento turístico de sua região metropolitana, porém é 

importante destacar que ações de imediato impacto no território foram realizadas nos 

mesmos municípios já privilegiados na primeira etapa do PRODETUR e fortalecendo, 

como as demais RMs o turismo sol e mar e o litoral, sendo a RM de Natal a que mais 

secciona e segmenta o setor em sua região.  De acordo com o mapa exposto, percebe-

se que, nas quatro regiões metropolitanas em questão, existe um privilegio das ações 

do PRODETUR/NE, para as cidades litorâneas, logo, o melhor aparelhamento para o 

desenvolvimento do turismo nessas regiões encontra-se alocados nesses municípios. 

Isto se explica devido às cidades litorâneas, caracterizarem uma realidade bastante 

favorável à expansão e ao desenvolvimento do segmento turístico sol e mar.  
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Estruturas de apoio turístico  

 

As estruturas de apoio turístico constituem os serviços turísticos oferecidos nos 

municípios, como por exemplo: hospedagem, agências de viagem, operadoras, 

locadoras de automóveis, transportadoras e equipamentos de animação e 

entretenimento. Analisa-se duas dessas estruturas, agências de turismo e 

hospedagem, nas RMS de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador fazendo uma análise 

espacial do setor em escala regional, permitindo, a identificação da centralização da 

atividade turística e da desigualdade socioterritorial no âmbito das RMs, em relação 

ao setor, a partir da baixa participação dos municípios que não se situam no entorno 

imediato do polo dinamizador, que é a capital.   

O mapa 2 aponta mais uma vez a centralidade das capitais metropolitanas com 

relação ao número de hospedagens, todavia, nesse indicador, na RM/Recife quem 

destaca-se é o município de Ipojuca, apresentando nível máximo de integração, 

enquanto a capital Recife apresenta-se com nível médio, Olinda com nível baixo e o 

restante dos municípios com nível de integração inexistente. As RMs de Fortaleza e 

Salvador mostram-se com uma dinâmica bastante semelhante, logo, ambas com 

exceção da capital apresentam um município com baixo e outo com médio nível de 

integração.  A RM/Natal expõe dois municípios com nível médio e o restante com 

nível de integração inexistente, entretanto, a capital Natal, apresenta-se com esse 

nível de integração elevado. 

 

Mapa 2: Distribuição espacial dos Meios de Hospedagem nas RMs de Fortaleza, Natal, Recife 

Salvador 
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Fonte de dados: Situação atual – PRODETUR II (BNB 2013b). Fonte do mapa: Base o IBGE, 

2009. Autoria dos mapas: FERREIRA, Larissa ALVES, Agassiel 2012. 

 

O cenário encontrado a partir da analise dos mapas permite-nos afirmar que, 

alguns municípios estão desconectados da atividade turística desenvolvida nas RMs 

em questão revelando que integração do turismo é bastante baixa nesses municípios, 

bem como a centralidade dos serviços nas capitais é bastante alta, o que permite 

confirmar que as ações concentradas dos PRODETUR I e II, reafirmam e contribuem 

para a centralidade do setor nessas regiões.  

 

Conclusão 

 

 O que se objetivou nesse trabalho, foi indicar que a ausência de OT para o 

turismo no Brasil é um dos fatores responsáveis por processos de segregação e 

desigualdades socioterritoriais no âmbito das quatro RMs estudadas, a partir do 

apontamento e da análise dos níveis de integração dos municípios metropolitanos em 

relação ao setor. 
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O turismo envolve, na sua realização, sujeitos sociais (população local, turistas, 

agentes de mercado, poderes públicos) com expectativas diferentes, não raras vezes 

divergentes. Conciliar esses interesses no ordenamento do território pelo e para o 

turismo deve ser um paradigma orientador do planejamento governamental e de suas 

políticas públicas. Assim, pode-se afirmar que, o ordenamento do território, o 

planejamento e o Estado, têm grande importância no desenvolvimento da atividade 

turística a nível nacional e local.  

O ordenamento territorial busca captar os grandes padrões de ocupação, as 

formas predominantes de valorização do espaço, os eixos de penetração do 

povoamento e das inovações técnicas e econômicas e a direção prioritária dos fluxos 

(demográficos e de produtos). O tema inspira uma reflexão sobre a relevância, os 

limites e a eficácia das Políticas Públicas formuladas e operadas a partir de estratégias 

e objetivos especificamente nacionais. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos o mundo voltou sua atenção para a China. Certamente, a 

mais importante razão desse movimento é o seu excepcional crescimento econômico.  

A China tem apresentado uma taxa média de crescimento da ordem de 10% a.a. 

durante praticamente as três últimas décadas. Esse crescimento vem sendo há algum 

tempo objeto de estudo de pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento, 

interessados em compreender as razões desse extraordinário avanço. 

 As reformas econômicas implantadas pela China após a sua abertura 

comercial resultou em grandes perspectivas de comércio não só para aquele país, mas 

para muitos outros, entre eles o Brasil. A expansão comercial da China representa 

para diversos países do mundo uma alternativa importante para a importação e 

exportação, proporcionando aos consumidores dos países envolvidos no comércio 

bilateral o acesso a produtos bastante sofisticados e de baixo custo fabricados pelo 

dragão asiático. 

Embora a relação entre Brasil e China remonte-se a um longo período 

histórico, para efeitos deste artigo, importa destacar apenas que somente nos anos 

2000 ocorreu uma intensificação do comércio entre esses dois países. Esse processo 

mesmo sendo relativamente recente, vem se desenvolvendo rapidamente e 

provocando uma grande entrada de produtos chineses no mercado brasileiro, não só 

eletrônicos, mas de todos os tipos, desde os bens leves de consumo até bens duráveis 

e de capitais.  

mailto:rehjanegs@gmail.com
mailto:jose.elesbao@uol.com.br
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A partir de 2009 os chineses têm demonstrado uma cobiça sem precedente por 

commodities brasileiras, principalmente petróleo e minerais, visando atender à 

demanda ascendente existente na China, razão pela qual empresas chinesas têm 

investido pesadamente no Brasil nos últimos anos, inclusive na aquisição de terras 

(para a produção de alimentos) e em parceria com empresas nacionais. O Brasil, que 

representava 3,5% dos investimentos chineses confirmados entre 1990 e 2009, elevou 

essa participação para 62,7% em 2010.  

 

Objetivo 

 

O artigo pretende discutir sobre a abertura da economia chinesa e as relações 

Brasil-China, particularmente sobre a forma de ingresso dos investimentos chineses 

no Brasil, as áreas de interesse, bem como os setores prioritários pelos chineses.  

 

Metodologia 

 

O texto será desenvolvido a partir de levantamento de dados sobre o comércio 

entre os dois países, particularmente dos documentos publicados pelo Conselho 

Empresarial Brasil China (CEBC) e tomará como referência alguns textos de 

especialistas brasileiros nos estudos sobre o desempenho recente da economia 

chinesa e suas relações com o Brasil. 

 

Resultados e discussões 

 

Abertura Econômica Chinesa  

 

A China tem se tornado motivo de muitos debates no contexto global, não por 

razões menos importantes, pois a economia do dragão asiático vem avançando a 

taxas acima de dois dígitos durante os últimos 30 anos. Nenhum outro país do 

mundo apresentou crescimento desse porte nesse período. Nem mesmo as maiores 

potências mundiais como Estados Unidos, Japão e Alemanha apresentaram taxas de 
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crescimento dessa ordem no referido período. Em comparação com os países 

emergentes, o diferencial da China torna-se ainda mais invejável.  

 

Gráfico 01: Crescimento do PIB e Taxa de Inflação da China 

Fonte: FMI apud UICC – Apex-Brasil *Previsto. 

 

A China é uma das civilizações mais antigas do mundo. Sua história escrita é 

de mais de 4 mil anos, passando por  todos os diferentes estágios da evolução 

humana. Não é exagero afirmar que a China parece, verdadeiramente, um planeta. 

Sua população é de mais de um bilhão e trezentos milhões de habitantes, 1/4 da 

população mundial. É o terceiro país do mundo em extensão territorial, depois da 

Rússia e do Canadá, com 9,6 milhões de Km². Em 1949, apresentava todos os traços 

de um país subdesenvolvimento, marcado pela extorsão do império, pelas 

devastações da guerra e pelas heranças do feudalismo (POMAR, 1987).  

Segundo Fairbank (2007, p. 372), após a morte de Mao, em 1976, a China 

passou de um país isolado, pobre, rural e turbulento, para uma nação relativamente 

aberta, urbanizada e modernizada. Os sobreviventes da Longa Marcha do PCC, os 

membros mais antigos do PC, em especial Deng Xiaoping, foram responsáveis pela 

introdução das reformas que possibilitaram uma extraordinária mudança na China. 

Estas foram conduzidas, em geral, nos setores de educação e saúde, resultando em 

uma população mais alfabetizada e saudável. 

As reformas tinham o objetivo de criar espaço para a entrada de Investimentos 

Externos Direto (IEDs) no país. Entretanto, a expansão da capacidade de importar 

traduziu-se em uma a restrição fundamental para o processo de industrialização 

chinesa.  As exportações chinesas nos anos iniciais da abertura eram constituídas 

essencialmente de produtos primários (grãos, petróleo, carvão), intensivos em mão 

de obra e de baixo valor agregado. O crescimento da produção na agricultura era 

necessário para suprir as necessidades internas e de exportação. A partir de 1983, 
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ocorreu uma mudança estrutural nos padrões de consumo e a produção dos bens de 

capital se elevou a taxas muito elevadas.  

As reformas econômicas de Deng seguiram um enfoque pragmático e flexível, 

como expresso por ele mesmo na metáfora “tatear as pedras ao atravessar o rio”. O 

programa de reformas de intitulado “socialismo com características chinesas” 

combinava desde medidas de economia de mercado até adaptações à arena 

internacional (FAIRBANK, 2007, p. 374). 

Segundo Medeiros (1998, p. 4), a industrialização chinesa contou com ampla 

disponibilidade de mão de obra vinda do campo, em decorrência das reformas na 

agricultura no final dos 1970, cujo resultado foi o crescimento da produtividade, 

engendrando um gigantesco excedente de força de trabalho rural. Após a crise 

asiática de 1997, as exportações declinaram em face da deflação e do baixo 

crescimento. Com isso, o governo acelerou os gastos públicos, expandiu o crédito 

bancário e ampliou seus investimentos. Foi retomada a liderança do ciclo expansivo, 

que foi acompanhado por uma ousada estratégia industrial. 

Foram escolhidas quatro regiões estratégicas, controladas pelo governo, quais 

sejam: Shenzhen próximo a Hong Kong, Zhuhai próximo a Macau, Shantou 

localizada próxima à província de Guangdong e Xiamen próxima a Taiwan, para a 

incorporação de um regime comercial e de atração de investimento direto 

estrangeiro. Estas foram denominadas de Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), 

controladas pelo governo, que oferecia benefícios fiscais para atrair investidores 

estrangeiros, tendo como contrapartida o fornecimento de tecnologias e a promoção 

de exportações. Era uma espécie de Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs), 

semelhante às existentes nas economias em desenvolvimento e, principalmente em 

outros países da Ásia (CARDOSO JR et al 2009, p. 343). 

De acordo com Fairbank (2007, p. 378), o estabelecimento das Zonas 

Econômicas Especiais (ZEEs) e a formação de joint-ventures com outros países ao 

longo da costa sudeste da China, do delta de Guangdong e do rio Yangzi, eram 

reminiscências dos antigos tratados de portos. Essas medidas econômicas se 

assemelham ao processo de desenvolvimento da China ao final do século XIX. As 

ZEEs progrediram muito no final da década de 1980, exatamente quando seus 
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vizinhos do leste da Ásia, em especial Hong Kong e Taiwan, começaram a instalar 

indústrias na China em virtude da mão de obra barata. Além da produção intensiva 

de bens não duráveis como vestuário e sapatos, na década de 1990, a indústria 

chinesa também começou a produzir bens duráveis e sofisticados, como componentes 

eletrônicos, computadores, máquinas e transporte. 

Em 1984 foram criadas as Zonas de Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico (ZDET), em quatorze cidades, entre elas Xangai, que passaria a negociar 

novos incentivos para captação de capital estrangeiro. As importações cresceram e a 

liberação seguiu avançando (CARDOSO JR et al 2009, p. 360). 

Segundo Gipouloux (2005, p. 47-8), a China registrou um crescimento médio 

anual de 9,4 por centro, entre 1979 e 2004, tornando-se uma das economias do 

mundo que mais cresceu nas últimas duas ou três décadas. Isso se deve, segundo o 

Banco Mundial, a uma combinação de vários fatores, como taxa de poupança elevada, 

redução da população empregada na agricultura, reformas pragmáticas e condições 

econômicas favoráveis (WORLD BANK, 2010). O crescimento chinês é condicionado 

por três fatores básicos: o capital, o trabalho e a produtividade.  

Em decorrência das reformas executadas nos anos 1980-90, a China tornou-se 

um dos principais destinos de Investimento Estrangeiro Direto (IED), motivado pela 

procura dos baixos custos salariais e pelas oportunidades de retorno crescente. O 

progresso do IED na China foi impulsionado pelas reformas estruturais da economia 

chinesa, pela abertura de setores antes fechados, principalmente a partir da entrada 

da China na Organização Mundial de Comercio (OMC) e pela melhoria da 

regulamentação (GIPOLOUX, 2005, p. 192). 

 

Investimento Direto Chinês no Exterior  

 

A China deu início aos investimentos externos com a política de “portas 

abertas”, através da qual as firmas estatais chinesas começaram a fazer suas 

primeiras operações internacionais. Por não dispor de uma ampla base de recursos 

naturais necessários para manter suas altas taxas de crescimento, a China vem 
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consolidando uma base internacional de matérias-primas, a partir da Austrália, 

Indonésia, África e América Latina, dentre esta última, o Brasil, em particular.  

Foi a partir dos anos 1990 que os investimentos diretos da China no mundo 

começaram a apresentar alguma importância numérica significativa, cujo objetivo era 

garantir o acesso a fontes de matérias-primas essenciais à sua produção industrial. 

Inicialmente, os investimentos foram basicamente direcionados ao Canadá, Austrália 

e Estados Unidos. A partir de 2001, houve uma dispersão espacial destes 

investimentos pelo resto do mundo (HOLLAND, 2010, p. 7). A partir de 2003, a 

China apresenta um expressivo aumento em seu volume de IED, conforme evidencia 

o Gráfico seguinte. 

 

Gráfico 02: Fluxo e Estoque de IED no mundo, 1990-2009 (em US$ bilhões) 

Fonte: CEBC (2011). 
 

A América Latina passou a ser o principal destino dos investimentos diretos 

chineses a partir de 2003, ultrapassando até mesmo o resto da Ásia, conforme se ver 

no Quadro abaixo. 

Quadro 01: Fluxo de investimentos chineses no mundo (2003-2006) US$ bilhões 

Fonte: Mofcom e Unctad in Holland et al (2010). 
 

A China tem procurado estreitar cada vez mais seus laços econômicos com a 

América Latina. Isso tem ficado bastante claro com sua estratégica de buscar o 

fornecimento de insumos básicos e energia para sustentar seu crescimento acelerado. 

Os fluxos de comércio com aquele país demonstram que as compras de produtos 

primários são baseadas em recursos naturais. O maior aporte de recursos da China 

em um país da América Latina ocorreu em maio de 2009, quando o Banco de 

Desenvolvimento da China (CDB) emprestou US$ 10 bilhões à Petrobrás. O acordo 
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estabelecia que a companhia exportasse a partir de 2009, 150 mil barris de petróleo 

por dia à Unipec Ásia, subsidiária da Sinopec (uma companhia estatal de petróleo da 

China) e 200 mil barris por dia entre 2010 e 2019 (HOLLAND, 2010, p 19-24). 

 

Investimento Direto Chinês no Brasil  

 

Os primeiros contatos do governo brasileiro com a China iniciaram no final do 

século XIX, com a pretensão de trazer mão de obra para atender a nossa demanda 

por força de trabalho, principalmente para a atividade cafeeira. Porém, esse projeto 

de imigração chinesa não se concretizou, pois o governo chinês recusou as propostas 

feitas pelo Brasil. 

Na área política o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento com quem a 

China estabeleceu uma parceria estratégica. Além das perspectivas positivas para o 

relacionamento econômico e para a aproximação política dos dois países, nota-se 

também uma perspectiva de cooperação científico-tecnológica. No período anterior a 

2005, os investimentos chineses no Brasil não possuíam volume significativo, 

consistindo em pequenos investimentos orientados pelo planejamento estratégico 

pontual das empresas chinesas. O Brasil representava ainda uma fronteira a ser 

alcançada pelos interesses chineses. Em 2010, Brasil e China deram importantes 

passos para consolidar e aprofundar uma parceria estratégica, com a assinatura do 

Plano de Ação Conjunta 2010-2014 (CEBC, 2011). 

Segundo o CEBC (2013), o grande motivador do ingresso de investimentos 

chineses no Brasil, a partir de 2007, foi a busca por mercados estratégicos e recursos 

naturais. Como podemos ver no Gráfico 03 abaixo, os investimentos nesses setores 

foram expressivos. 

 

Gráfico 03: Evolução dos projetos de investimento por determinante do ingresso 
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Fonte: CEBC 2013. 

  

De acordo com Barbosa (2006, p. 8), desde que Lula assumiu a presidência do 

Brasil, em 1º de janeiro de 2003, entraram em vigor 18 entendimentos nas áreas de 

ciência e tecnologia, esportes, transportes, padrões sanitários e fitossanitários, 

cooperação industrial, comércio e investimento, entre outros. Foram assinados 

também 14 entendimentos entre empresas brasileiras e chinesas, mediante acordos 

de cooperação em vários outros setores. 

A maior parte dos investimentos chineses no Brasil se deu por meio de fusões e 

aquisições parciais, ou seja, pela compra parcial de empresas, conforme se pode ver 

no Gráfico a seguir.  

 

Gráfico 04: Investimentos Chineses no Brasil por modo de entrada US$ bilhões 

 
                    Fonte: CEBC (2011). 

 

Convém ressaltar que, em 2010 o montante dos investimentos chineses no 

Brasil não apresentou nenhuma característica extraordinária, pois apenas 

acompanhou o expressivo investimento que já vinha ocorrendo no resto do mundo. A 

propósito, ver figura 02. 

 

              Figura 02: Evolução dos Investimentos Diretos Chineses no Mundo – Jun./2010     
                

 
Fonte: Heritage Foundation Elaboração: CEBC (2011). 
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Como podemos ver na figura 03 a seguir, em sua maioria, os anúncios de 

projetos de investimento realizados por empresas chinesas no Brasil se concentram 

na região Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais respondendo por 

62% do total. Os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com US$9.020 e US$ 

7.326 milhões respectivamente, figuram como os principais destinos de 

investimentos das empresas chinesas. Isto está associado à concentração dos grandes 

investimentos em extração de petróleo e minério de ferro nestes estados. Já os 

investimentos de menor porte, nos setores automobilístico, eletroeletrônico e de 

transformação manufatureira encontram-se dispersos pelo país.  

Figura 03: Investimentos Chineses por Estado no Brasil (2010) US$ milhões 

 
Fonte: CEBC (2011). 

 
 
Tabela 01: Anúncios de Investimentos Chineses no Brasil por Setor (2003-2011)                  

 
Fonte: RENAI, (2013). 

 

Dados publicados pela Rede Nacional de Informações sobre o Investimento 

(RENAI, 2013, p. 2), relativos aos projetos de investimento anunciados no período de 

2003 a 2011 (seja do tipo greenfield ou aquisição de empresas) mostram que o setor 

Metais se sobressai – aí incluída as atividades de extração e de metalurgia – com 56,5 

% do volume total, seguido pelos setores de Petróleo, Gás e Carvão (com 28 %), além 

de Energia Elétrica (com 5,1%), setor Automotivo (com 4 %) e Logística de 

Transportes (com 1,9 %). 
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Considerações finais 

 

Como podemos observar ao longo do texto, os investimentos chineses no 

Brasil vêm crescendo aceleradamente nos anos recentes. Suas áreas de interesse são 

exatamente aquelas em que a China apresenta maios escassez para atender à sua 

crescente demanda, notadamente por matérias-primas e combustíveis, além de 

alimentos.  

Como observamos, os investimentos realizados pela China no Brasil, são 

concentrados tanto em nível setorial como espacialmente. De qualquer modo, esses 

investimentos podem se constituir em uma janela de oportunidades para impulsionar 

o crescimento econômico, expandir o emprego e acelerar o desenvolvimento de certas 

regiões brasileiras, caso o país saiba tirar proveito eficiente dessas oportunidades.  
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GT 6 – O Corpo no Espaço da Educação 

  

A contribuição da escola na desconstrução dos diversos 

discursos construídos socialmente sobre sexualidade 

 

SOUZA, Sheila Danielle Fernandes 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

sheiladanielle23@hotmail.com  
 

Introdução 

 

Nas últimas décadas, a sexualidade adquiriu uma centralidade na sociedade, 

de modo que o indivíduo que manifeste algum tipo de orientação sexual que não seja 

a considerada normal pela sociedade passa a ser estigmatizados e a partir daí 

subjulgado pelas suas escolhas diante de seu próprio grupo social. Há sempre uma 

necessidade de se adequar as regras impostas pelo “grupo” ao qual o indivíduo faz 

parte. E para que este muitas vezes não seja excluído, acabam negando suas escolhas 

e opções sexuais para que se tenha maior aceitação por parte dos que se julgam 

“normais”. 

O estudo sobre o conceito de gênero e sexualidade colocado por Guacira Lopes 

Louro (1999), nos trás a compreensão das identidades sexuais como construção 

histórica, partindo dos preconceitos sociais que são criados também pelas relações de 

poder presentes em cada sociedade e apartir daí estabelecidos padrões de 

comportamento que irão moldar os sujeitos constituintes de uma sociedade. 

Dessa forma, qualquer tipo de manifestação sexual que não estejam dentro dos 

padrões considerados normais estabelecidos pela sociedade, são marginalizados e 

tratados como desvios de comportamentos. Essas regras socias partem do próprio 

conceito das pessoas que costumam julgar a partir de suas visões do seja considerado 

normal. Ou seja, as pessoas julgam sempre a partir de suas atitudes e modos de vida. 

Os que desses comportamentos se afastam são considerados diferentes. 

A escola, sendo uma instância que abriga diversos grupos sociais, e tendo a 

oportunidade de conviver com as diferenças, também tem a oportunidade de 

trabalhar em favor da desconstrução dos padrões de comportamentos considerados 

mailto:sheiladanielle23@hotmail.com
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normais para a sociedade, promovendo uma ação crítica e reflexiva para uma ação 

não punitiva diante dos sujeitos marginalizados por suas escolhas sexuais. 

Sendo assim, é necessário que a escola esteja preparada para lidar com as 

diversas situações discriminatórias que ocorrem em seu interior e assim desenvolver 

ações que possam contribuir com estes sujeitos vítimas do preconceito, aprendendo a 

conviver e respeitar a diversidade de maneira a não excluir os que se afastam dos 

padrões de comportamentos considerados normais. Pois a escola, da mesma maneira 

que tem o poder de incluir os sujeitos marginalizados, ela também pode acabar os 

excluindo se não tiverem uma formação adequada que possibilite um trabalho 

construtivo a esse respeito. 

Portanto, o presente trabalho parte da necessidade de compreender como as 

escolas lidam com a diversidade sexual em seu interior, e se estão realmente 

preparadas para promover ações que possibilitem os educandos a uma visão crítico 

reflexiva para a não promoção das ações discriminatórias dos sujeitos marginalizados 

por não fazerem parte de uma hierarquia construída socialmente em que a 

heterossexualidade é colocada como comportamento padrão na sociedade. Já que se 

a escola não tiver a devida formação e estrutura para lidar com a diversidade, neste 

caso, a diversidade sexual, esta acaba agindo de acordo com suas próprias visões do 

que seja considerado normal. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

 Investigar como a escola lida com as diversas manifestações sobre a 

sexualidade ocorrida em seu interior. 

 

Objetivos específicos 

 

 Compreender qual a relação entre professor e aluno no ambiente escolar 

referente aos anseios que estes alunos revelam sobre suas sexualidades. 



 

 

 
 

P á g i n a  | 398 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

 Descobrir como o professor lida com questões relacionadas a sexualidade 

em sala de aula. 

 Entender qual a importância de se estudar sobre sexualidade nas escolas 

 

Metodologia  

 

A pesquisa desenvolveu-se em quatro salas de aula de uma escola da cidade de 

Luís Gomes- RN. Neste caso, a pesquisa é de natureza qualitativa, onde foi feito 

inicialmente um estudo bibliográfico e exploratório que segundo Gil (2008), é 

utilizado para realizar um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa 

realizada. Uma das técnicas utilizadas foi a observação e entregas de questionários na 

tentativa de analisar quais as suas concepções referentes ao tema sexualidade na 

escola e como estes abordam essa questão em sala de aula. 

  Outro importante meio utilizado para tal pesquisa foram as visitas realizadas 

buscando observar o comportamento de alunos e professores mediante atividades 

cotidianas, e como lidam com determinadas circunstâncias.  

 

Resultados e discussões 

 

Após os estudos realizados na escola com o intuito de investigar sobre como e 

se estas trabalham a questão da sexualidade com seus alunos, pôde-se perceber 

através de observações, avaliações de questionários e conversas informais com 

professores e direção da escola, que esta não desenvolve nenhum tipo de atividade 

que trabalhe com a questão da sexualidade e nem aborda sobre esse assunto de 

maneira que  oriente e os faça refletir sobre o assunto em questão. 

Embora haja professores com formação voltada a este tipo de assunto, a 

mesma não desenvolve nenhum tipo de abordagem referente a sexualidade com os 

alunos e os que se dizem preparados trabalham sobre a sexualidade apenas do ponto 

de vista biológico em aulas de ciências ou até mesmo de geografia. 

Há ainda professores que veem a sexualidade como um tabu, ao responder em 

questionário que embora ache que esteja preparada, afirma que a escola não oferece 
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estrutura por não haver portas em todas as salas, ficando assim o assunto evidente 

para os que alí passarem. Dessa forma, nota-se a falta e a necessidade de preparo 

desses professores para trabalhar com um assunto que embora seja muito importante 

para orientação dos alunos, não é tratado pela escola como fator relevante para o 

desenvolvimento de seus educandos. 

 

Gênero e sexualidade como construção histórica 

 

As práticas homossexuais sempre existiram em todos os tempos e em todas as 

sociedades e as lutas pelo respeito a essas diversidades tem se tornado cada vez mais 

constante. Mesmo assim, as atitudes e convenções sociais discriminatórias tem sido 

tanto constantes como naturalizadas.  

As pessoas são moldadas desde cedo a apresentar um comportamento social 

considerado adequado ao gênero. Ou seja, dos meninos espera-se uma atitude mais 

agressiva e este é incentivado a manifestar sua sexualidade desde cedo como sinal de 

masculinidade, sendo incentivado o tempo todo a uma forma de comportamento 

atribuída ao gênero masculino. Das meninas espera-se que estas sejam dóceis e 

recatadas e a sua sexualidade reprimida para que estas não sejam mal vistas pela 

sociedade.  

Sendo que, essas noções aprendidas desde a infância consolidam-se na 

adolescência e prolongam-se na vida adulta, e desta forma produzindo seres 

preconceituosos por ter aprendido desde cedo que há uma determinda maneira de 

comportamento adequado a cada gênero.Sobre essa questão a autora Guacira Lopes 

Louro afirma que: 

 

 A sexualidade também precisa ser compreendida no âmbito da 
história e da cultura. Nessa ótica, as identidades sexuais deixam de 
ser concebidas como meros resultantes de “imperativos biológicos” e 
passam a ser entendidas como constituídas nas relações sociais de 
poder, em complexas articulações e em múltiplas instâncias sociais. 
(LOURO, 2000, p.67). 

 

Então da mesma forma que são contruídas socialmente as identidades de 

gênero,desde o cotidiano familiar,  pode-se também haver uma transformação de 
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uma prática que não moldem os sujeitos direncionando-os a práticas preconceituosa 

-   partindo de uma educação voltada para o respeito aos direitos humanos e 

promovendo ações educativas que possibilitem os sujeitos a respeitarem qualquer 

tipo de diferença.Nesse sentido, é importante evidenciar que: 

 

Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e 
aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas de como eles se 
apresentam corporalmente, pelos comportamentos e gestos que 
empregam e pelas várias formas com que se expressam. (Guacira 
Lopes, 1999, p.15) 

 

É necessária uma transformação de mentalidades e práticas que contribuam 

para que haja o respeito a diversidade sexual para que assim esses sujeitos que são 

vítimas de exclusão o tempo todo possam manifestar suas escolhas e preferências 

sexuais sem serem marginalizados pelos que consideram-se normais. 

 

Heterossexualidade vista como padrão de comportamentos  

 

O conceito de gênero, segundo Guacira Louro, foi criado para evidenciar que o 

sexo anatômico não é elemento definidor das condutas da espécie humana. As 

culturas criam padrões que estão associados aos corpos vistos como instrumentos de 

exposição. Para a maioria das pessoas, o padrão de normalidade que foi socialmente 

construído equivale ao padrão de “igualdade”, e conviver com alguma diferença 

dentro de um grupo significa uma exclusão por parte dos mesmos. 

Temos sempre o costume de julgar os outros a partir de nossas opiniões 

pessoais – os que se afastam do conceito de normatividade criada por nós mesmos, 

são considerados diferentes e consequentemente excluídos do meio social em que 

convivem. Pois temos a tendência de tomarmos por base a nossa própria opinião 

diante dos fatos e acabamos marginalizando os que se afastam dos conceitos criados 

socialmente. 

Em nossa sociedade atual, o padrão sexual considerado normal é a 

heterossexualidade, e de acordo com o comportamento sexual de cada um, a 

sociedade julga se são adequados ou não ao mesmo tempo em que tem o poder de 
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aceitar ou reprimir qualquer tipo de escolha ou manifestação sexual, através de 

ameaças, violência física e psicológica aos indivíduos que não se adequarem as regras 

impostas pela sociedade. 

De acordo com a autora Guacira Lopes Louro (1999), ao corpo é atribuída 

enorme importância, sendo este, posto o tempo todo como instrumento de exposição 

e sendo modificado de modo a adequá-lo aos critérios estéticos de acordo com as 

imposições culturais em meio a diferentes grupos sociais em que estão inseridos. 

 

A necessidade de desconstrução de estereótipos no espaço escolar 

 

A escola como instituição-parte da sociedade não poderia se isentar diante das 

várias manifestações que ocorrem em seu interior. Sendo a escola influenciada pela 

sociedade diante das hierarquias estabelecidas por elas mesmas, muitas vezes 

acabam se deixando influenciar pelos diversos discursos preconceituosos da 

sociedade. 

Muitas das várias situações de exclusão diante da diversidade sexual no 

interior escolar ocorrem muitas vezes pela falta de diálogo entre os principais sujeitos 

que são escola-família-comunidade – estes devem unir-se para interagirem, através 

da promoção de ações que possibilitem um maior nível de compreessão e respeito por 

parte do que se julgam normais diante das diferenças sexuais de cada um. 

A escola é um espaço privilegiado por ter a oportunidade de conviver com uma 

diversidade de grupos sociais, podendo trabalhar de forma educativa e civilizatória 

influenciando positivamente no processo de desconstrução de verdades pré-

estabelecidas, garantindo assim o respeito e aos diversos tipos de grupos sociais 

existentes em todas as instâncias da sociedade. 

A contribuição da escola é de fundamentel importância na descacarterização 

de estereótipos construídos ao longo do tempo. Mas para isso há a necessidade de 

que a escola esteja preparada para lidar com essa diversidade que a cada dia se faz 

mais presentes em seu interior, pois nas últimas décadas essa discussão sobe 

sexualidade ganhou mais destaque, pela atribuição dos aumentos dos casos do vírus 

HIV desde os anos noventa, aos homossexuais.     Dessa forma, espera-se da escola 
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que esta desenvolva trabalhos que estejam voltados não apenas do ponto de vista 

biológico como acontece em sua maioria, mas que orientem também para uma 

compreensão da questão sexual que desenvolva nos alunos um senso crítico a esse 

respeito ao mesmo tempo em que tragam informações que os oriente a perceber a 

diversidade que existe em sua volta assim como a necessidade do respeito ao 

próximo. 

Muitas vezes, os alunos que se comportam de maneira que se afaste dos 

padrões de comportamentos considerados normais atribuídos ao gênero, são tratados 

com diferenças, isto quando não são excluídos e discriminados. E se a escola não 

estiver atenta a estes tipos de comportamentos, acaba legitimando essas práticas 

abusivas contra seus alunos.  

 

Nessa direção as escolas podem ser um exemplo de instituição em que 
se reitera constantemente, aquilo que é definido como norma central, 
já que norteiam seus currículos e suas práticas a partir de um padrão 
único: “haveria apenas um modo adequado de masculinidade e 
feminilidade e uma única forma sadia e normal de sexualidade, a 
heterossexualidade; afastar-se desses padrões significa buscar o 
desvio, sair do centro, tornar-se excêntrico (LOURO, 2002, p.2). 

 

O que acontece na maioria das vezes é que a escola aborda a questão da 

sexualidade apenas do ponto de vista biológico, como se o corpo fosse inerte e livre de 

sensações, e dessa forma, acabam trazendo informações que não despertam o 

interesse dos alunos e consequentemente não orientam de maneira a contribuir com 

o aprendizado e principalmente o respeito ao outro. 

Os alunos muitas vezes chegam a escola cheios de dúvidas com relação a sua 

sexualidade e sendo um ambiente em que convivem boa parte do tempo com outros 

jovens do mesmo grupo, estes tentam tirar suas dúvidas por meios que não 

possibilitam uma visão esclarecedora e orientadora sobre a sexualidade, pois muitas 

vezes essas informações são trocadas por colegas que trazem informações de revistas 

pornográficas, internet, entre outros. 

Para que esse tema seja abordado de maneira esclarecedora, é necessário que a 

escola ofereça o suporte necessário para que os professores trabalhem sobre essa 

perspectiva com seus alunos, pois não tendo uma formação adequada, estes 
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trabalham partido do seu próprio ponto de vista. Pois fazendo os professores parte da 

sociedade, estes vêm carregados de preconceitos e idéias distorcidas a respeito da 

sexualidade e diversidade sexual. E muitas vezes, ao invés de contribuir com a 

aprendizagem, estes acabam muitas vezes reforçando alguns tipos de práticas 

preconceituosas na escola. 

Para que os professores consigam desenvolver meios para abordar sobre a 

sexualidade em sala de aula é necessário que eles tenham uma formação livre de 

preconceitos com relação a este assunto, e a partir daí promover meios que 

contribuam com uma ação crítico reflexiva diante das diferenças de cada um. 

Pois,segundo Sayão, (1997, p.101), “são os professores que terão que contribuir para 

que seus alunos tenham uma visão positiva e responsável da sexualidade, isto devido 

a proximidade entre professor e aluno no contexto escolar. 

Durante alguns discursos organizados em salas de aula na intenção de tratar 

sobre o tema da sexualidade, muitas vezes os alunos chegam cheios de dúvidas, e ao 

invés de se estabelecer um diálogo com os alunos visando esclarecer sobre suas reais 

dúvidas, estes professores acabam levando o assunto para questões que não 

despertam nenhum intersse por parte dos alunos. Até mesmo temas também 

importantes que devem ser aboradados como as DSTs, gravidez na adolescência entre 

outros, deveriam ser tratadas de forma que desperte o interesse por parte dos 

mesmos e direcione a questão para a realidade dos alunos. 

Mas diferentemente do esperado, muitas dessas discussões são levadas para 

uma dimensão onde espera-se perguntas e respostas prontas, e dessa forma, acabam 

se afastando do interesse dos alunos pela questão dessa abordagem e a discussão 

limita-se apenas do que é considerado certo ou errado do ponto de vista dos 

professores. 

 

Conclusões 

 

Após as análises feitas sobre a abordagem da sexualidade nas escolas, pôde ser 

percebido que embora os gestores escolares afirmem terem consciência da 

importância de se trabalhar sobre a sexualidade com os seus educandos – na maioria 
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das vezes não passa de discurso sem a menor intenção de se trabalhar sobre esse 

tema de forma orientadora e responsável, e falta principalmente o preparo e 

formação adequada dos professores. 

Se os professores e gestores escolares não estiverem preparados para tal 

abordagem em sala de aula, estes podem acabar prejudicando os alunos, ensinando-

os apartir de seus próprios conceitos que na maioria das vezes são cheios de 

restrições e compreensões mal interpretadas sobre a diversidade sexual. E isto 

quando não ficam totalmente constrangidos diante das reações dos alunos durante 

suas explicações sobre a sexualidade, mesmo sendo mais do ponto de vista biológico. 

Essa pesquisa é de grande relevância por trazer melhor esclarecimento tanto 

da importância que a cada dia se faz ainda mais necessária de se trabalhar a 

sexualidade com os alunos de maneira que estes compreendam não só os principais 

cuidados com a questão do sexo seguro, mas na importância de um 

comprometimento por parte das escolas como a necessidade de uma formação que 

leve seus educandos ao respeito as diversidades, para que desta forma não acabem 

excluindo as pessoas que se afastam do modo de comportamento considerado 

adequado pela sociedade. 
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Introdução  

 

 A área de atuação pedagógica da Educação Física está contaminada de uma 

série de estigmas que refletem as construções históricas, cultuais e sociais pelas quais 

passou durante seu processo de constituição como tal. Dessa forma, é imprescindível 

pensá-la numa relação com o contexto em que se desenvolve, percebendo que seus 

conhecimentos e as posturas adotadas em suas práticas são reflexos de contextos 

mais amplos nos quais está inserida. 

A Educação Física hoje, mesmo diante os avanços na sua constituição e 

postura como área de produção e aplicação do conhecimento, ainda é interpretada 

por muitos, especialmente nos espaços escolares, de forma equivocada. Os 

integrantes dos espaços escolares, até mesmo alguns profissionais da área, fazem 

restrição dos seus conhecimentos somente aos conteúdos esportivos, no entanto, 

ressaltamos que está detém um conjunto mais amplo de saberes que vão desde os 

conhecimentos sobre o corpo, as atividades rítmicas e expressivas, os esportes, as 

lutas, as ginásticas, as práticas corporais alternativas, os jogos e brincadeiras, as 

discussões sobre saúde e alimentação, os benefícios da atividade física, entre outros, 

que devem ser tratados dentro de perspectivas críticas, históricas e culturais. 

Para tanto, um estigma parece persistir de forma mais intensa dentro do 

contexto da área, as relações de gênero. Souza e Altmann (1999, p. 53) em estudo 

realizado afirmam que “gênero é entendido como a construção social que uma cultura 

estabelece ou elege em relação a homens e mulheres”, embora este conceito dê ênfase 
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às construções sociais, os autores alertam para a necessidade de não desprezar as 

diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres, mas considerar que, com 

base nestas, outras são construídas. 

A Educação Física por tratar do corpo em movimento foi em muitos momentos 

visualizada como um espaço somente masculino, e a mulher, o “sexo frágil”, deveria 

ficar fora de suas práticas. Conforme argumenta Simões (2006, p. 8) “na Educação 

Física, até o final da década de 70 e início da década de 80, alguns estudos sugeriram 

a separação dos sexos, como também a distribuição desses em função dos esportes e 

das brincadeiras”. 

Segundo Souza e Altmann (1999, p. 57) buscou-se “manter a simbologia da 

mulher como um ser dotado de fragilidade e emoções, e do homem como força e 

razão, por meio das normas, dos objetos, do espaço físico e das técnicas do corpo e 

dos conteúdos de ensino, fossem eles a ginástica, os jogos ou – e sobretudo – os 

esportes”. 

Assistimos ao longo da história uma mudança de panoramas, mas persistem 

ainda alguns “determinismos” preconceituosos em relação às práticas corporais. De 

acordo com Fraga (1995, p. 36) “temos no futebol o reconhecimento, em nossa 

cultura, de padrões comportamentais de predominância masculina. [...] Por outro 

lado, na dança preponderam padrões femininos, onde percebemos um processo 

similar ao do futebol quanto às condutas”. 

Na fala expressa acima, Fraga (1995) nos apresenta de forma sintética a partir 

de duas práticas corporais a necessidade social de se denominar, classificar e 

restringir. No entanto, é imprescindível a noção de que tais “classificações” não são 

absolutas, antes disso, são construções sociais que se dissipam no imaginário social a 

partir de determinados acontecimentos históricos e que necessitam serem 

desconstruídas, pois o futebol assim como a dança são formas de expressão do corpo, 

independente da condição de gênero. 

No entanto, nos exemplos citados podemos perceber “relações de poder que se 

estabelecem socialmente, a partir de concepções naturalizadas em torno das 

masculinidades e das feminilidades” (FELIPE, 2008). Nessas relações o homem 

assume o status de superior, detentor do vigor físico e de outras qualidades 
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requeridas nas práticas corporais de movimentos mais intensos, e a mulher, em sua 

condição de fragilidade e “inferioridade” ficaria relegada a práticas com 

características de leveza, suavidade e expressão de sentimentos. 

No ambiente escolar, muitos estigmas em torno do gênero são reforçados, 

todavia, assistimos uma mudança de panorama, visto que, inúmeros pesquisadores e 

profissionais tem buscado alternativas para desconstruir as negativas em torno do 

sexo e construir relações de aceitação entre os diferentes, sejam eles masculinos ou 

femininos. A escola é palco central na construção das identidades sociais, então a 

depender de suas posturas podemos ter atitudes de respeito ou discriminação. 

Conforme argumenta Soares (2008, p. 48) “através de suas normas, do uso do tempo, 

do espaço, das suas rotinas, a escola sempre esteve envolvida no processo de 

construção de identidades sociais”. 

Ainda sobre o espaço escolar e as questões de gêneros, Schellin, Oliveira e 

Veronez (2008, p. 1) destacam que “inúmeras atitudes acabam favorecendo os 

agrupamentos por gênero, situações que favorecem a separação e demarcação social, 

e o que é pertencente ao universo feminino e masculino”. No entanto, é 

imprescindível reconhecer que “desconstruir as associações tradicionais entre o que é 

feminino ou masculino na educação é uma tarefa difícil” (SILVA, 2006, p. 5).  

Assim como demandou um uma série de relações e situações para construção 

dos padrões e estereótipos sobre o gênero, será também necessário um processo de 

múltiplos acontecimentos para formar uma nova consciência que desconstrua 

preconceitos concebidos sobre os homens e mulheres, masculinos e femininos, 

especialmente no contexto da Educação, e no caso específico das discussões deste 

trabalho, na Educação Física. 

 

Objetivos  

 

Objetivamos nesse estudo analisar os estigmas sobre as relações de gêneros 

presentes nas práticas corporais da Educação Física escolar, partindo inicialmente 

dos preconceitos e negação efetivados sobre os sujeitos para experiências que 
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contrapõem essas ideias pré-concebidas e desencadeiam atitudes de aceitação e 

respeito às diferenças de gênero dos alunos na Educação Física escolar. 

  

Metodologia  

 

Este trabalho articula as experiências docentes como professor de Educação 

Física da rede municipal de ensino de Portalegre RN nos anos finais do Ensino 

Fundamental com uma revisão bibliográfica sobre o tema das relações de gênero. 

Assim, o mesmo configura-se como um relato de experiência.  

Para tanto, utilizamos dos espaços das vivências de práticas corporais das 

aulas de Educação Física em turmas mistas (integradas por homens e mulheres) de 

acordo com o ano de ensino como lentes para estabelecermos as reflexões sobre a 

necessidade de superarmos os preconceitos e discriminações movidas pelo gênero, 

mostrando que não podemos buscar uma igualdade de condições físicas, intelectuais 

e emocionais entre os sujeitos, antes disso, reconhecer que somos diferentes e aceitar 

as diferenças para convivermos harmonicamente em sociedade. 

  

Resultados e discussões 

 

Conforme visualizamos nos estudos realizados, a Educação Física acabou em 

muitos momentos de sua constituição histórica fortalecendo os padrões e 

estereótipos de gênero, produzindo sujeitos masculinos e femininos, bem como, 

produzindo práticas corporais que deveriam ser executadas por cada gênero (LIMA e 

DINIZ, 2007). 

Meninos e meninas foram, e ainda são em muitos casos, separados no contexto 

das vivencias de esportes, jogos, lutas, danças, entre outras práticas corporais 

conteúdos da Educação Física escolar. Os critérios de separação são em sua maioria 

pautados nos estigmas de que os meninos são fortes e as meninas frágeis, de que 

determinadas práticas são masculinas e outras femininas. 

Na realidade de ensino na qual atuamos como professor de Educação Física, 

temos lutado para oportunizar uma integração de meninos e meninas, rompendo 
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com muitos dos estigmas que perduram sobre a área. Para isso, realizamos todas as 

aulas da disciplina de forma integrada sem separação por sexo, adotando apenas 

como critério o fato de comporem a mesma turma. No entanto, para que esta 

integração seja possível é necessário pensar estratégias didático-pedagógicas 

diferenciadas que permitam a todos os sujeitos envolvidos no processo 

desenvolverem suas aprendizagens na interação com os outros, independente de suas 

características físicas, intelectuais e de gênero. 

Em nossa prática pedagógica, sentimos inicialmente algumas resistências em 

integrar meninos e meninas nas mesmas situações da aula em virtude de os alunos 

relatarem terem em outros momentos vivenciados as “aulas práticas” de Educação 

Física com distinção de turmas entre homens e mulheres. Além disso, a dificuldade 

de integração entre os gêneros no contexto das práticas corporais se dá pelo fato de 

socialmente os alunos visualizarem que valências como força, velocidade, agilidade, 

resistência, serem atributos somente do público masculino, do mesmo modo que, 

expressividade, ritmo, precisão, habilidades manuais, seriam características 

femininas. 

Compreendemos que a sociedade é cruel ao delimitar e padronizar 

determinadas práticas corporais como masculinas e femininas, ao fazer isso, estimula 

indiretamente nas escolas atitudes de bullying. Não podemos perder o foco de que 

essas atribuições são construções históricas e culturais, e assim, não são absolutas, 

mas estão sujeitas ressignificações, continuidades e rupturas. Como exemplo, 

socialmente convencionou-se que futebol e futsal são esportes masculinos e dessa 

forma as meninas que demonstram interesse pelas modalidades são discriminadas e 

em muitos momentos atacadas com termos do tipo “Maria machão”, já os meninos, 

ficam impedidos de demonstrarem interesses por atividades rítmicas e expressivas, 

bem como, por gostarem e praticarem esportes como vôlei e handebol. Algumas 

mudanças nos exemplos citados podem ser evidenciadas depois que a mídia passou a 

veicular campanhas de sucesso da seleção brasileira feminina de futebol, bem como o 

sucesso em competições da seleção brasileira de vôlei. Conforme argumenta Souza 

(1999, p. 64) “são inúmeros os conflitos e as dificuldades dos educandos no 

enfrentamento das questões de gênero presentes na cultura escolar, especialmente 
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nas aulas de Educação Física, pois se trata de valores e normas culturais que se 

transformam muito lentamente”. 

Em nossas aulas, conforme argumentamos anteriormente, priorizamos a 

realização das aulas em turmas mistas. Nessas, reconhecemos as diferenças entre os 

sujeitos não para excluir ou discriminar, mas como forma de realizar intervenções 

pedagógicas que oportunizem aprendizagens e sejam significativas para todos. 

É importante que os alunos reconheçam também as diferenças entre eles, 

porém, que este seja um reconhecimento crítico, que lhes possibilitem perceber que 

todos os sujeitos trazem em si traços biológicos diferentes, bem como os traços 

culturais. Precisam reconhecer que as habilidades motoras assim como outras 

habilidades também são aprendidas a partir de experiências que requeiram elas como 

soluções a determinados problemas. 

Porém, quando se trata das habilidades motoras encontramos uma grande 

divergência entre os alunos, especialmente no atual contexto onde as atividades 

eletrônicas são bem mais atrativas, privando os mesmos de construírem um 

repertório motor diversificado. Outro fator é que os meninos recebem uma maior 

liberdade em suas brincadeiras, bem como, uma diversidade de jogos desenvolvidos 

nas ruas ou espaços livres, enquanto, em muitos casos, as meninas são condicionadas 

a brincadeiras que imitam as rotinas dos lares com casas, cozinhas, fogões, panelas, 

bem como as bonecas, que simulam os filhos. Essas experiências limitam as 

habilidades motoras da maioria das meninas o que aumenta a diferença entre as 

mesmas habilidades desenvolvidas pelos meninos, gerando uma auto exclusão das 

meninas e atitudes discriminatórias por parte dos meninos. É diante esse contexto 

que o professor precisa intervir estimulando e coibindo atitudes discriminatórias, 

preconceituosas e desrespeitosas, mediando aprendizagens que façam os sujeitos 

conviverem e se aceitarem diante suas potencialidades e limitações. 

Nas escolas do município de Portalegre, os alunos não possuem aulas de 

Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental, fato que dificulta bem 

mais a intervenção pedagógica dos professores quando estes chegam aos anos finais 

do Ensino Fundamental e se deparam com um conjunto de novos conhecimentos. 

Caso esses alunos tivessem acesso às práticas corporais da Educação Física nas séries 
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iniciais, certamente teriam a formação de um vasto repertório motor que lhes 

permitiriam melhores desempenhos nas práticas vivenciadas nas séries finais do 

Ensino Fundamental, bem como a eliminação de muitos estigmas que os mesmos 

trazem em relação aos gêneros e as práticas corporais. 

Verificamos ainda que o nosso trabalho integrado entre meninos e meninas 

nas aulas de Educação Física tem oportunizado um ambiente de significativas 

aprendizagens, e mais do que isso, tem contribuído para superação dos estigmas de 

gênero. Os alunos tem aceitado sem resistências e questionamentos o fato de 

vivenciarem as atividades de forma integrada, reconhecendo que não é a questão do 

gênero que limita as habilidades, mas as experiências anteriores nas vivências da 

mesma.   

Além disso, é importante destacar que os mesmos através da organização 

pedagógica que prioriza a cooperação e a inclusão atuam como agentes facilitadores 

dos sujeitos que tem dificuldades nas vivencias das práticas corporais, sejam meninos 

ou meninas. Assim, reconhecemos uma mudança de panorama, de um cenário de 

negação concebida a partir das características de cada gênero, para uma aceitação 

coletiva a partir das diferenças de cada um. Portanto, podemos afirmar que a prática 

pedagógica por nós desenvolvida tem contribuído para superação de muitos estigmas 

sobre gênero presente nos espaços da Educação Física, especialmente sobre as 

práticas corporais. 

 

Conclusões  

 

Reconhecemos os estigmas sobre o gênero nas práticas corporais da Educação 

Física como construções históricas e culturais, e como tais, não foram dadas, mas 

construídas ao longo de múltiplas relações dos sujeitos em sociedade, desse modo, 

acreditamos também que sua desconstrução não acontecerá de forma repentina, mas 

a partir de um processo de ressignificações e rupturas. Ao mesmo tempo em que 

alguns estigmas serão superados, certamente outros serão construídos.  

Na Educação Física, os estigmas de gênero se sobressaem no espaço escolar 

especialmente por colocar o corpo em exposição na realização de atividades que 
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exigem movimento, habilidades físicas e expressão, no entanto, muitos pesquisas e 

profissionais da área tem oportunizado a superação destes através de práticas 

pedagógicas que respeitam os sujeitos em suas individualidades, oferecendo uma 

formação crítica, reflexiva e autônoma para sua atuação cidadã. 

Entendemos ainda que uma forma de superar os estigmas de gênero nas 

práticas corporais da Educação Física, bem como em outros espaços, é compreender 

o corpo como sujeito a partir do viés da fenomenologia, visualizando o corpo como 

múltiplo, complexo, histórico, biológico e cultural, um corpo sujeito, que pode ser 

masculino ou feminino, mas será sempre um corpo com características próprias 

construídas na coletividade e na interação com outros corpos e objetos. Um corpo que 

se faz justamente na diferença e é na diferença que deve se aceitar e aceitar os outros 

corpos, ou seja, os outros sujeitos. 
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Introdução  

 

Apesar do mito de Narciso ter sido bastante difundido na cultura ocidental, 

não se sabe ao certo a origem do personagem mitológico e da sua gênese. Aparece 

pela primeira vez nas Metamorfoses de Ovídio, em que a lenda se constitui 

desfrutando de uma significação mítica (FAVRE, 1998). Segundo Holmes (2002), 

muitas das visões relacionadas ao narcisismo na atualidade podem ser descobertas na 

forma embrionária do mito clássico de Narciso. 

Conta-se, que ele era filho do deus fluvial e da ninfa Líriope, a qual era dotada 

também de uma rara beleza. Após o nascimento de seu filho, Liríope aspira saber se 

ele viveria muito, e Tirésias, um velho adivinho cego lhe responde: “Sim, se ele jamais 

se conhecer”. Quando se torna jovem, Narciso é cobiçado por várias ninfas que 

lutavam pelo seu amor, entre elas a ninfa Eco, amante dos bosques e dos montes que 

um dia durante uma caçada, encontra-se com o belo jovem e por ele se apaixona.  

Porém, Narciso, com seu orgulho e individualismo rejeita Eco, expulsando-a 

de perto dele, e desse dia em diante ela passa a evitar o contato com os outros seres e, 

escondida em uma caverna deixa de se alimentar. Devido seu intenso sofrimento, seu 

corpo foi definhando até que suas carnes desaparecessem completamente e seus 

ossos se transformassem em rochas, deixando viva apenas a sua voz, condenada a 

responder a todos que por ela chama. 

 Revoltadas, as ninfas suplicam a Nêmesis, deusa da vingança universal, que 

castigue o belo jovem, e atendendo ao pedido das ninfas, castiga-o a possuir um amor 

impossível: amar sua própria imagem. Certo dia, Narciso ao andar pelos campos 
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encontra uma fonte de água cristalina e ao ver-se refletido nitidamente como se 

estivesse num profundo ato contemplativo em frente ao espelho, apaixona-se 

rapidamente. Sem consciência de que estava desejando a si mesmo e enlouquecido 

por uma grande atração, não se alimenta e nem dorme, definhando até o dia de sua 

morte. Dessa forma, Narciso vive uma paixão cega, sentimento que o levou à morte.  

Na certeza que os mitos no decorrer dos tempos vão ganhando novos 

contornos e feições, é possível afirmar que na modernidade o mito de Narciso, ainda 

está fortemente presente, haja vista que é visível uma valorização universal do corpo 

perfeito em virtude dos inúmeros estereótipos que são criados, principalmente pela 

mídia. Se Narciso amava loucamente a imagem de si mesmo, agora amamos 

loucamente os estereótipos, de tal maneira que não temos mais um corpo, apenas 

imagens. Assim, viver em busca do corpo perfeito parece ser o castigo do homem 

narcísico moderno.  

É o Outro o responsável por produzir e difundir a imagem de um corpo belo, 

ou seja, é ele que dita os padrões, que se não forem seguidos, passa-se a ser visto 

como ser diferente, estranho, o que nos conduz pensar que somos não o que podemos 

ser, mas o que devemos ser. Essas imagens são construídas e destruídas pela 

sociedade de forma muito rápida e, muitas vezes, o indivíduo não consegue 

acompanhar esse ritmo acelerado oriundo da chegada das novas tecnologias, o que 

acarreta na maior parte das vezes em crises de identidade.  

É a partir dessas reflexões que pensamos a escola, quanto espaço para pensar o 

corpo que somos e/ou nos tornamos, pois é nesse ambiente não somente físico, mas 

também relacional que poderemos amenizar ou mesmo criarmos consciência do 

castigo ao qual fomos submetidos, amar o outro pela sua “perfeição” e queremos ser 

igual, bem como percebermos que estamos frequentemente nos reconstruindo para 

atender a valores e formas estabelecidos socialmente.  

 

Objetivos  

 

Refletir sobre o corpo, a partir da atualização do mito de Narciso na 

modernidade, pensando a escola como espaço privilegiado para a reconfiguração da 
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consciência do sujeito, a fim de que este construa sua imagem não em função do 

outro criando máscaras, mas sim, de si mesmo.   

 

Metodologia  

 

Como estratégia metodológica para realização desta pesquisa, optou-se pela 

realização de uma revisão e análise bibliográfica, caracterizada como de natureza 

qualitativa e primando pelo diálogo a ser estabelecido entre diferentes perspectivas, 

no intuito de permitir uma aproximação maior como o nosso objeto de estudo. 

 

Resultados e discussões 

 

Um ser que quero ser e nunca serei. Uma imagem em mim, incrustada tão 

fundo que me toma, assumindo o lugar, em certa medida, deveria ser meu. Eis o 

corpo – o Narciso moderno. É esse ser que me tornei que será discutido nas linhas 

que se seguem, no entanto, deixamos claro que temos a consciência que nossa 

jornada não dará conta de vencer essa temática. Não temos essa pretensão, pois a 

viagem que ora começamos é um passeio reflexivo que apresenta um olhar sobre o 

corpo.  

Marsilio Ficino, um seguidor das ideias de Platão, ponderando sobre a questão 

do reflexo e do que se vê, constata que há confusão do eu com a imagem refletida. O 

filósofo destaca ainda no mito de Narciso o problema da identificação entre o eu e o 

outro, entre sujeito e objeto, e acrescenta que é através da preocupação com a 

imagem que o indivíduo revela sua busca pela identidade (FAVRE, 1998). 

Haveria assim uma relação imbrincada entre as imagens e a persona, no 

sentido dado por Jung (2008). Nesse sentido, os reflexos da imagem de si 

representam para cada um desses sujeitos narcísicos, conscientes ou inconscientes 

deles mesmos, uma tentativa de formulação de sua persona – uma espécie de 

máscara destinada, por um lado a produzir um determinado efeito sobre os outros, e 

por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Só quem estiver 

totalmente identificado com a sua persona até o ponto de não reconhecer-se a si 
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mesmo poderá considerar supérflua essa natureza mais profunda. No entanto, se 

negará a necessidade da persona quem desconhecer a verdadeira natureza de seus 

semelhantes (JUNG, 2008). 

A persona está assim, intimamente relacionada aos papéis sociais 

desempenhados pelos sujeitos ou com um símbolo social e/ou cultural. Assim, a 

sociedade impõe que o indivíduo desempenhe um papel social e considere suas 

semelhanças quando estiver exercendo sua função, o que leva o eu a ligar-se à 

persona. Essas máscaras elemento que encobre a verdadeira natureza do indivíduo se 

constituem, em certa medida, como fundamento para a existência.  

Para Costa (2003) o narcisismo dos tempos modernos é proveniente do 

investimento do sujeito no seu próprio corpo, pois ao contrário das sociedades 

tradicionais o corpo, ao invés de servi-lo, existe para ser servido. O sujeito narcisista 

seria, assim, aquele que coloca no topo de suas preferências aquilo que é prestigiado 

socialmente.  

O Narciso moderno é aquele que se apresenta na sociedade atual como um 

indivíduo fragmentado, solitário e vazio de ideias, consciente de seus múltiplos 

reflexos e dos diversos papéis que representa. É um sujeito capaz de experimentar 

seu vazio, concretizado numa identidade não definida, o que leva esse ser a viver em 

constante busca de si mesmo, criando imagens falsas no sentido de ser aceito em seu 

meio social. Para dizer melhor sobre os traços do Narciso moderno, nada mais 

concreto do que a “Teoria do medalhão” de Machado de Assis, conto em que um pai 

aconselha ao filho o ofício de medalhão. Tratando do futuro do filho, o pai argumenta 

em favor de certos esforços que ele deve empreender em busca de seu sucesso na 

vida. Segundo o pai, para que o filho seja recompensado pelos seus esforços, ele deve, 

além de sua profissão, cultivar o ofício do medalhão - tarefa que requer uma pessoa 

que não pense muito, não tenha ideias próprias. O fiel seguidor da teoria do 

medalhão deve investir em seu marketing pessoal no sentido de criar a imagem que 

faz sobre si mesmo. Somente assim, a partir desta imagem criada, é possível enraizar 

certa perspectiva sobre o que deseja que as outras pessoas pensem delas. É uma 

teoria que ilustra com perfeição a dualidade do eu, a máscara, o conflito entre sombra 

e persona. A falta de sentido em si causa uma lacuna e para preencher o vazio 
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interior, mergulha numa busca incessante de autoafirmação que, talvez nunca se 

concretize, permanecendo sempre dividido entre o eu real e o imaginário.  

É por isso que Lima, Lima e Câmara (2011) destacam que cada vez mais a 

relação entre os indivíduos e seus corpos se pauta numa preocupação incessante na 

busca pelos padrões de beleza estabelecida, associados a uma supervalorização do 

corpo magro, jovem, modelado, de tal maneira que as cirurgias plásticas, as dietas, as 

academias se tornam cada vez mais algo corriqueiro e necessário.  

Há agora e tão somente um belo ideal. Venâncio e Christofelli (1997) afirmam 

que, aprendemos que o corpo belo só existe para algumas pessoas, pois já nasceram 

assim ou se dedicaram a esculpi-los com muito esforço e, os demais, que não 

conseguem atingir esse padrão, devem ser ocultados sob as roupas, paredes e 

máscaras. 

Seríamos assim, conforme expressa Contrera (2003, p. 150), seres mascarados 

ao contrário, de tal modo que nossas máscaras seriam utilizadas tão somente para 

“apagar toda expressão, resultando numa legião de faces-corpos-simulacros que 

seguem os últimos padrões (televisivos) da moda. E quase nada comunicam além 

desses próprios padrões que, assim, se auto sustenta mercado/logicamente”. 

Os diversos mecanismos de modelagem do corpo se constituem como 

necessários e indispensáveis. O corpo se torna mais do que nunca objeto, 

transformado cada vez mais em outra coisa, uma aproximação com os padrões, mas 

não consigo mesmo. É como se ocorresse a anulação do eu para dar espaço ao outro. 

Vale destacar, que a aquisição dessa consciência na contemporaneidade não se 

dá de forma aleatória. A mídia assume um papel de relevância, levando os mais 

diversos lugares os padrões e, associadamente, as necessidades. 

Segundo Pelegrine (apud LIMA, LIMA e CÂMARA, 2011, p. 336) 

 

No final do século XX e início do século XXI, a superexposição de 
modelos corporais nos meios de comunicação contribuiu, 
fundamentalmente, para a divulgação de uma ótica corpórea 
estereotipada e determinada pelas relações de mercado. A mídia 
contemporânea vincula somente corpos que se encaixam em um 
padrão estético “aceitável”, mediado pelos interesses da indústria de 
consumo. Modelos corporais são evidenciados como indicativo de 
beleza, em todos os formatos de mídia, num jogo de sedução e 
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imagens. Trata-se de vincular à representação da beleza estética 
ideais de saúde, magreza e “atitude”. Configurando-se como objeto de 
desejo um corpo bonito, jovem, “malhado”, com ideias de vencedor e 
rodeado pelo consumo. Esse conjunto de fatores acabou por criar no 
imaginário social uma associação entre “corpo ideal” e sucesso.  

 

A busca pelos padrões (corpos magros, bonitos, fortes, bronzeados) exige uma 

série de sacrifícios, desde corporais até financeiros e, este último, o associou a outra 

categoria, a de mercadoria. Assim, surgem e se fortalecem a indústria de cosméticos e 

médica, esta última, principalmente, com a promessa de transformar corpos 

esteticamente, alimentando o imaginário social de corpo perfeito, como se assim 

fosse possível (LIMA, LIMA e CÂMARA, 2011). 

É assim que parece emergir o corpo em nossa sociedade. Inscrições impressas 

e ao mesmo tempo imperceptíveis, pois foram naturalizadas. A cultura e sociedade, 

ao construir necessidades, destituem-se de outras. Estabelecem-se padrões e se 

estereotipam os corpos. 

A estética, a saúde, a emoção, o sensível, a eficiência, a racionalidade ganham 

razões de ser e não ser. O corpo que somos passa a assumir uma lógica 

mercadológica, consumido e consumidor; uma política, que aplaina nossas 

percepções e engessa nosso olhar, pensar e se expressar; uma social, que atribui 

funções e localizações hierarquizadas; uma lógica cultura, que dissemina as 

produções humanas pautadas na lógica mercadológica, política e social. 

Refletindo sobre esse corpo que ora se materializa e que se reproduz, nos 

indagamos se seria somente este corpo que podemos ser? No nosso entendimento 

não, visto que por mais restritivo que seja a realidade, há espaço para resistência. 

Todavia, entendemos que os espaços também podem estar organizados para que os 

corpos possam ser percebidos e vivenciados enquanto existências, expressivos, 

brincantes. 

É nessa perspectiva que pensaremos o corpo no espaço da escola. Embora se 

possa associar, conforme expressou Foucault (2000), a escola enquanto espaço de 

adestramento, adequação e submissão, não se pode negar que é também espaço de 

contradição, de luta, de construção e de reconstrução. 

A escola pode se configurar como processo coletivo de formação humana, de 

aprendizagem da cultura e das significações e acontecimentos sobre si e sobre o 
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mundo. Para tanto, ela não pode se fazer que historicamente foi constituída. 

Instituição para fornecer saber para os que não sabem. Deva na verdade ser um 

espaço de existência e vivência de seres humanos que se relacionam e que se 

expressam de maneira efetiva. É local para ser, fazer, sentir e se expressar, e não só 

reproduzir. 

É preciso, conforme expressa Venâncio e Cristofelli (1997) superar as 

racionalizações que priorizam o trabalho e as coisas sérias, tão somente, mas 

considerar também o ócio, o prazer pela contemplação, o brincar, o viver as paixões e 

sermos ainda, sonhadores e viventes. 

Nessa perspectiva, as questões sensíveis, expressivas, lúdicas, criativas e 

imaginativas precisam estar presente na escola, bem como o agir autônomo é 

essencial para essas vivências. Não é possível ser, senão por si mesmo e as 

experiências perceptivas são justamente os momentos de conhecer e auto construir, 

num processo dinâmico e interativo. 

As reproduções mecânicas e as linearidades não ganham espaço e o corpo 

passa a ser algo a ser refletido, mas também que ser reflete. 

No entanto, é preciso sair da firmeza do chão e se arriscar num caminhado 

rumo ao novo percebido, mas considerando sempre os aspectos sensíveis, o brincar, o 

sentir, a arte, a poesia, tão descurados na escola atual. É preciso que o corpo se torne 

a arte que é, e não seja considerada a matéria bruta incrustada pela sociedade. 

 

 Conclusões  

 

Constata-se, que há uma ressignificação do mito de Narciso na modernidade, 

tendo em vista que este ganha outras conotações, sendo visualizado nesse contexto 

através de sujeitos que supervalorizam os corpos e a beleza que são ditados pela 

sociedade que criam e impõe padrões. Para sobreviver a esse novo mundo esses 

indivíduos acabam assumindo máscaras sociais, uma imagem falsa que acaba por 

confundir o verdadeiro Eu, causando prejuízos identitário. 

No que se refere ao espaço escolar consideramos que este é responsável por 

desenvolver uma consciência crítica e refletiva nos educandos, a fim de que eles não 

sejam influenciados a seguir determinados estereótipos sociais, principalmente, 
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ligados a imagem do corpo, colocando-o em foco o eu real e não o eu ideal, propagado 

de forma específica, pela mídia.  
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GT 6 – O corpo no espaço da educação. 

 

O corpo que chega à escola 
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Introdução  

 

O corpo é talvez aquilo que tenhamos de mais próximo e que, por isso mesmo, 

parece ser tão nosso conhecido. Nossas percepções parecem estar naturalizadas. 

Todavia, tal aspecto não parece ser uma realidade. 

Aquilo que identificamos como comum nem sempre é o que se apresenta e é, 

por isso mesmo, que precisa ser pensado. Para Paulo Freire (1994) discutir o óbvio é 

imprescindível, pois o óbvio é o que se perde, o que esquece. 

O corpo que somos e nos tornamos não é essa “coisa” tão conhecida como 

vemos, visto que é, ao mesmo tempo, um mistério. Partindo dessa perspectiva, nos 

propomos neste trabalho a adentrar um pouco nas discussões sobre o corpo e as 

configurações que tem assumido, pois é este corpo que chega à escola e, refletir sobre 

ele, como se constitui e o que pode ser é algo essencial, principalmente no espaço de 

uma escola que queira participar da formação humana. 

Não teremos como enfoque um único olhar. Nossas percepções estarão 

atreladas as questões culturais, sociais e subjetivas, visto que o corpo está inserido 

num contexto em que o constitui, no entanto não de forma absoluta. Tem-se como 

mote o paradigma da complexidade, no qual, segundo Edgar Morin (2007), os 

diferentes elementos são inseparáveis e há, dessa maneira, um tecido 

interdependente, interativo e inter-retroativo entre os objetos e seus contextos, o todo 

e as partes e as partes entre si, de tal maneira que se considera não uma unidade 

isolada, mas a união de maneira recursiva entre a unidade e multiplicidade. 

mailto:redlehcc@gmail.com
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Objetivos 

 

Discutir como o corpo tem se constituído e se apresentado na sociedade em 

que vivemos e, consequentemente, como tem chegado à escola; 

Evidenciar também a visão que deve ser assumida pela escola no trato com o 

corpo.  

 

Metodologia  

 

Esse trabalho consiste num estudo de revisão e análise bibliográfica, de 

natureza qualitativa, construído e guiado pelos princípios do pensamento complexo: 

o princípio dialógico, o recursivo e o hologramático. 

A pesquisa qualitativa se adequa efetivamente a ideia da complexidade, visto 

que os caminhos não são refratários, mas são constituídos no diálogo com os 

diferentes saberes que vão sendo acessados ao longo da pesquisa. Como não há 

caminho pronto, as percepções se forjam considerando os diferentes olhares, que se 

entrecruzam, dialogam, convergem e ou se refutam. 

Essa assertiva permite pensar o corpo como ordem, certeza e regularidade, 

mas também como desordem, incerteza e não-regularidade, conforme expressa 

Pátaro (2007), ao discutir o pensamento complexo. 

  

Resultados e discussões 

 

Gaston Bachelard (1988) destaca que muitas vezes a luz que ilumina enturvece 

nosso olhar. Assim é como pensamos sobre o corpo. Uma visão enturvecida pela luz. 

Uma realidade tão próxima, palpável e perceptível. Não desconsideramos essa 

realidade, nem muito menos refutamos sua existência, todavia o que é naturalizado 

se naturaliza de uma forma especial, constituindo e ou destituindo olhares e 

percepções. 
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O corpo em nossa sociedade tem aparecido destituído de sua totalidade 

perdendo o sentido de complexo que o caracteriza. Nessa perspectiva redutora, temos 

e não somos um corpo, visto que esse corpo assume características pautadas em 

aspectos como a razão, a eficiência, a produtividade, tornando-se muito mais uma 

massa objeto de ações externas do que um elemento existencial da concretude 

humana. 

Uma dessas características estaria fundada na dualidade ontológica que separa 

corpo da consciência. De acordo com J. F. Regis de Morais (1999) essa dualidade já 

estava presente no pensamento platônico e foi reforçada por Descartes, que atribuiu 

inequívoca substancialidade ao corpo, desenvolvendo uma concepção maquinal 

denominada de mecanismo cartesiano. Essa visão instrumental de corpo é 

subordinada a consciência, considerada superior. 

Segundo o autor, o pensamento cartesiano chegou até os dias de hoje, 

retirando-lhe o valor de corpo pensante e atribuindo-lhe um caráter subordinado. 

Destitui-se assim a unidade e institui-se um pensar fragmentado e hierarquizado.  

Essa forma de pensar está associada a percepção de corpo orgânico. Um 

organismo composto de um conjunto de órgãos interligados anátomo e 

fisiologicamente. Esses dois aspectos estão bem presentes na consciência: haveria 

primeiro, uma separação entre corpo e mente, a qual assumiria a função principal de 

comandar o corpo e esse não teria esse atributo, visto que estaria associado a uma 

visão instrumental; agrega-se também a ideia de que o corpo seria tão somente o 

corpo biológico, um organismo vivo, sangue, carne, vísceras, mas tão somente isso. 

Ao pensar o corpo, Terezinha Petrúcia Nóbrega (2003) destaca que um dos 

aspectos que tem sido excluído é o sensível, o qual não poderia ser entendido como 

uma mera aparência confusa e que deveria ser eliminada pela consciência. 

Amparados numa lógica racionalista, o sensível é posto em posição antagônica 

e secundária em relação ao que seria racional, visto que seria “desprovido” de razão e, 

por isso mesmo, inferior. Considerado esse paradigma, justificar-se-ia a irrelevância 

do elemento sensível nas questões corporais. O sensível é suprimido do corpo. 

O que se percebe é que há uma funcionalidade ao corpo, mas sempre 

destituída do entendimento de que seria também pensante e ou sensível. Pode-se 
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inferir que não nos percebemos corpo, conforme aponta Dietmar Kamper (2003), 

mas o substituímos por imagens. Essas imagens vão forjando nossas compreensões, 

sendo umas ressaltadas outras adormecidas, de tal maneira que só nos percebemos a 

partir de certos aspectos e não em totalidade. 

Michel Serres (2004) utilizando-se de metáfora, nos caracteriza como se nós 

fôssemos destros e canhotos. Não enquanto adição, mas um ou outro, metades 

cortadas e, em virtude disso doentes. Suas outras metades seriam desprezíveis, 

inconscientes, adormecidas, mortas, um peso e que de nada serviriam. 

A ênfase numa ou noutra forma de se perceber e ser gera uma certa 

uniformização, que, para Morin (2007), conduz a formação de um uno necessário 

para sociedade, todavia esse seria destituído de sua diversidade. A unidade humana 

não pode está somente atrelada a alguns aspectos, sejam eles biológicos, sociais, 

psicológicos e culturais do ser humano. 

O apagamento da diversidade por desqualificação e desvalorização conduz ao 

que Vandana Shiva (2003) chama de monoculturas da mente, pois exclui traços 

fundamentais do todo e, ao mesmo tempo, cria um “novo” que assume o lugar do 

todo e se “universaliza”. As monoculturas da mente consistiram em uma forma 

redutora de pensar, na qual se uniformiza e centraliza, conduz a perca da percepção 

da diversidade, consequentemente, a percepção de mundo. 

Uniformizam-se os corpos e, ao uniformizar, define-se também uma forma de 

ser. Os argumentos que apresentamos até aqui demonstram que há uma influência 

efetiva das objetivações do mundo na formação de nossas compreensões. Seríamos, 

dessa maneira, constituídos do exterior para o interior, embora não de forma 

absoluta. Por retirada daquilo que é interior, abre-se espaço para o que é exterior. 

Assumimos assim certas imagens ou as elegemos como ideais a serem 

alcançadas. Assim, não tenho só um corpo biológico e dual, mas também 

estereotipado. A sociedade cria padrões de corpo, de maneira que alcançá-los se torna 

uma forma de valorização de si e por si mesma, mas a partir do outro. Todavia esses 

estereótipos se pautam numa uniformização e hierarquização. Parte de um padrão 

ideal que não está em si mesmo, mas são externos ao sujeito. Assim, os corpos 

magros, fortes, esculpidos tornam-se metas imprescindíveis e, as diversas formas 
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para o seu alcance encontram justificativas na sociedade. As academias, as dietas, as 

cirurgias plásticas são cada vez mais frequentes. Os corpos transformam-se em 

consumidores e alvos da lógica de mercado. Meros objetos a serem modelados, sejam 

quais métodos forem necessários. 

A partir das considerações até aqui apresentadas, podemos identificar que as 

percepções de corpo sofrem influências dos aspectos externos ao sujeito, visto que o 

contexto social e econômico em que está inserido, fundados num racionalismo e num 

modelo de produção em que o capital é o centro, conduz a apropriação de 

entendimentos que atendem às necessidades desses modelos. 

Vale considerar que não se deve admitir qualquer influência de forma isolada, 

visto que podem se influenciar mutuamente. Outro elemento que merece destaque é 

o cultural. 

Segundo Morim (2007), a cultura tem interferência significativa na formação 

da consciência, atuação essa que é tão profunda que se insere no homem, como um 

“imprinting”, que o marca definitivamente e que não se separa mais da pele (MORIN, 

2007).  

Nessa perspectiva, a cultura passa então a fazer parte do indivíduo imprimindo 

não só uma maneira de conceber o mundo, mas também como uma forma de ser e se 

relacionar consigo, com o outro e com a realidade que lhe cerca. Até o olhar não é 

absolutamente nosso. O olhar entrecruza-se com a cultura e carrega uma função de 

reconhecimento social, conforme pontua Josimey C. da Silva (2003). 

Sabemos também que a formação da consciência sobre si e sobre o mundo não 

tem um fim, mas vai se configurando ao longo da vida dos indivíduos. Não se pode 

negar também que há influência dos aspectos externos ao sujeito nas maneiras de ser 

e pensar o corpo. 

É esse corpo fragmentado, dual, biológico, funcional que chega à escola, 

portanto caberia a essa instituição a realização de ações que pudessem permitir que 

os corpos realmente sejam corpos e não uma educação, conforme pontua João Batista 

Freire (1999), que considere o corpo como um intruso, na qual o elemento quase 

exclusivo e necessário seria a mente e, o corpo, apenas um estorvo que, quanto mais 

quieto ficar, menos atrapalhará. 
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Essa perspectiva de educação redutora ratifica a dualidade e hierarquia corpo-

mente e reforça a constituição de um pensar fragmentado. 

Também se deve considerar que o corpo na escola pode assumir e se constituir 

a partir de um olhar funcional, principalmente nas aulas de Educação Física. O corpo, 

nessa perspectiva, é tratado como autômato, reprodutor de movimentos 

estereotipados, fortalecido e disciplinado. 

No entanto, concordamos com Nóbrega (2009), quando afirma que a educação 

escolar não se limita a aspectos negativos. Ela pode, segundo Nóbrega (2009), 

constituir-se como um processo coletivo de formação humana e, consequentemente 

de aprendizagem da cultura, de tal maneira que estas aprendizagens possibilitem 

uma participação significativa nos acontecimentos que ocorrem em si mesmo e na 

própria história do qual participa. 

O trato com novos referenciais podem se fundar numa maneira de ampliar os 

saberes e, assim, fazer emergir as imagens de corpo que ora encontram-se 

adormecidas. 

Dessa maneira, as questões sensíveis, expressivas, lúdicas, criativas e 

imaginativas precisam ganhar assento na escola, de modo que, segundo com Santin 

(2003, p. 66), o princípio do uso do corpo deva ser “substituído pela idéia de ser 

corpo, isto é, de viver o corpo, de sentir-se corpo. Não sou um eu ou uma consciência 

proprietário de um corpo, do qual servem e fazem o uso que bem entendem, como 

qualquer utensílio”. 

A abordagem dos aspectos relativos à sensibilidade também deve está presente 

na escola, visto que o sensível é uma realidade constitutiva do ser e que se manifesta 

nos processos corporais, expressando a unidade humana de maneira profunda, 

considerando as incertezas, imprevisibilidade e a abertura às interpretações diversas, 

o que permite a ressignificação do conhecimento e de si mesmo. (NÓBREGA, 2003) 

Nóbrega (2003, p. 164), argumenta a importância do elemento sensível porque 

esse 

 
[...] relaciona o corpo à unidade de humano, uma unidade que se 
revela na diversidade, aproximando a linguagem do corpo da 
expressão artística, do viés sensível. O sensível privilegia a beleza, a 
poesia e a diversidade da linguagem produzida por corpos humanos 
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em movimento. [...] O corpo e a experiência do movimento fundam a 
linguagem sensível, que é plástica, poética, configurando a 
possibilidade de uma nova compreensão do ser humano e do 
conhecimento. 

 

A abordagem numa perspectiva do sensível tem importância significativa, 

porque não parte da lógica formal do trato com o corpo tão incrustada na escola. 

Nesse sentido, Santin (2003) destaca que o cultivo dessa sensibilidade nas escolas 

provavelmente não contribuirá para construir grandes fábricas, para produzir 

grandes lucros, para construir um arsenal de armas, nem revelará muitos atletas para 

as olimpíadas e para os pódios de coroamento, consequentemente deverá está 

associado a outras grandes renúncias de vitórias e triunfos em rendimentos e em 

campeões. Os argumentos do autor continuam, agora destacando que outras benesses 

serão possíveis, visto que poderá contribuir para criar uma paisagem mais humana, 

com mais paz e bem estar e, partindo dessa lógica, o professor de Educação Física e 

das práticas desportivas, mais do que saber técnicas e estratégias, precisará saber 

brincar. Mais do que assumir a fisionomia de um comandante ou treinador, precisará 

guiar-se na arte e nas orquestras, pois pautado na ênfase na reprodução dos 

estereótipos, não contribuirá em nada para uma formação humana. 

 

 Conclusões  

 

Uma escola que se considere educativa não deve conceber a restrição da 

liberdade, nem se pautar num único olhar para ver o mundo, pois educar não é um 

ato de doutrinamento, nem muito menos de disciplinarização. 

O corpo inserido na escola não pode assumir essas características, mas 

construir e reconstruir-se enquanto unidade na diversidade. Pensar a unidade é 

justamente considerar a inter-relação intrínseca que se estabelece no humano entre 

esses aspectos, de maneira que “não apague a ideia de diversidade e que a da sua 

diversidade não apague a da unidade” (MORIN, 2007, p. 55). 

Para tanto, deverá considerar e tornar presente na escola as questões sensíveis, 

expressivas, lúdicas, criativas e imaginativas, de maneira que seja possível o acesso 

aos novos referenciais. Conforme expressa Serres (2004), somente a viagem é que 
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permitirá uma ressignificação de corpo, consequentemente de si e do outro. Viagem 

no sentido de aquisição de novos saberes, mas para que esses sejam apreendidos, é 

necessário deixar a firmeza dos anteriores. É necessário nadar no rio branco, deixar a 

estabilidade do chão, pois só assim chegará à outra margem. 

A poesia e a arte, assim como as atividades rítmicas e expressivas, a 

brincadeira e o jogo, enfim, as atividades que se pautam no olhar sensível 

possibilitam outras vivências e a aquisição de novos referenciais. Esses olhares 

ampliados podem permitir, em grande medida, a reinserção do ser uno, através do 

ressurgimento das outras imagens outrora adormecidas e, dessa maneira, a 

reinstituição do corpo na conjuntura que é a vida e o mundo.  
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Introdução  

 

O presente texto aborda concepções teóricas e conceituais acerca das 

manifestações sexuais na infância, bem como, suas implicações no contexto escolar, 

tomando como referência as discussões de Freud (2002), Guimarães (2002), Louro 

(2007), Nunes e Silva (2000), Miskolci (2005). 

Até pouco tempo falar de sexualidade era algo privado e parecia não ter 

nenhuma dimensão social, era um assunto pessoal e particular, que deveria ser 

tratado somente com o parceiro do sexo oposto. Mas, até chegar a esse momento, o 

que era feito? A resposta a essa questão dependia de inúmeros fatores, geração, raça, 

nacionalidade, religião, classe, etnia seriam essas algumas marcas que poderiam 

ajudar a ensaiar uma resposta.  

De modo geral podemos afirmar que a sexualidade está relacionada a 

sensações, emoções, sentimentos, prazeres, relações interpessoais, etc, mas, como 

envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes difícil de ser tratado e, 

por isso, permeado de dúvidas, preconceitos, estereótipos e tabus.  

Sigmund Freud (2002), um dos pioneiros nos estudos da sexualidade humana 

nos seus aspectos psicológicos concebia com naturalidade os atos e efeitos sexuais da 
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criança, desde o nascimento. Ele explica o desenvolvimento psicossexual por fases de 

maturação da libido — a energia dos instintos sexuais. 

No entanto, segundo Isaura Guimarães (2002) a escola tradicionalmente 

conservadora demonstra não estar bem resolvida em relação à inserção da 

sexualidade em seus trabalhos, muitas vezes ainda cultiva pudores quanto ao falar do 

sexo, reforça as estereotipias que discriminam o homem e a mulher como desiguais, 

continua reprimindo os sentimentos, o relacionamento interpessoal entre seus(suas) 

alunos(as) e funcionários(as). De qualquer forma, estando trabalhando formalmente 

ou não com a sexualidade, discutindo, refletindo sobre ela, a escola realiza uma 

educação que não é neutra, isto é, toda educação é sempre uma educação sexual. 

 

Objetivos  

 

Na perspectiva de entender um pouco a problemática que envolve a 

sexualidade infantil e suas implicações no âmbito escolar, realizamos uma pesquisa 

exploratória e bibliográfica com dois objetivos principais: identificar nos referenciais 

teóricos as diversas abordagens sobre sexualidade e educação, e evidenciar as formas 

de manifestação dos instintos sexuais infantis na escola, assim como, a reação do(a) 

professor(a) diante de tais comportamentos. 

 

Metodologia  

 

Realizamos estudos bibliográficos para fundamentação teórica (FREUD, 2002; 

GUIMARÃES, 2002; LOURO, 2007; NUNES e SILVA, 2000, MISKOLCI, 2005) e 

pesquisa de campo, tendo como técnica para coleta de dados a aplicação de 

questionário com uma professora da Educação Infantil de uma escola da rede pública 

de ensino da Cidade de Francisco Dantas, RN. Esse trabalho foi realizado no semestre 

2012.2 como requisito avaliativo da disciplina Psicologia da Educação no curso de 

Letras.  

 

Resultados e discussões 
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A sexualidade na infância 

 

Freud no início do século XX lançou um dos seus trabalhos intitulado “Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade”, que causou um grande impacto para 

comunidade medica e acadêmica da época, nessa obra ele afirmava a existência da 

sexualidade infantil, até então a criança era vista como um símbolo de pureza.  

 
É um erro injustificável negar que as crianças têm uma vida sexual 
supor que a sexualidade somente inicia na puberdade, com a 
maturação dos genitais. Pelo contrário, bem desde o início as crianças 
têm uma intensa vida sexual, que difere em muitos pontos daquilo 
que mais tarde é considerado normal. (FREUD, 2002, p. 250) 
 

O referido teórico explica o desenvolvimento psicossexual por fases de 

maturação da libido — a energia dos instintos sexuais. Essas fases seriam 

progressivas e sucessivas e em cada uma delas, a organização libidinal se apoiaria 

numa zona erógena. Desse modo, nos primeiros anos de vida, a função sexual está 

ligada à sobrevivência, e dessa forma, o prazer é encontrado no próprio corpo.  

A fase oral acontece por volta do primeiro ano de vida, quando a criança 

encontra prazer e satisfação na boca, a satisfação libidinal é encontrada em atividades 

como morder, sugar, chorar, sorrir, oriundas da atividade oral. Na fase anal, a zona 

de erotização é o ânus e ocorre no período que vai de um a dois anos de idade, em que 

a criança sente prazer em produzir as fezes e urinas, coincide com o período de 

internalização das normas de controle do intestino. Em seguida, vem à fase fálica por 

volta dos três anos de idade, quando a libido inicia a erotização dos genitais. A 

criança apresenta o interesse em manipular os genitais, assim como pelas diferenças 

sexuais entre meninos e meninas. Durante essa etapa ocorre o complexo de Édipo22 

para os meninos e o complexo de Electra para as meninas; segundo Freud é em torno 

dele que ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo. 

Em seguida, vem o período de latência que vai de seis a nove anos, no qual o 

impulso sexual sofre diminuição, ocorrendo maior ênfase nos aspectos de 

                                                           
22 No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino, e o pai é o rival que impede seu acesso ao 

objeto desejado. Então ele escolhe o pai como modelo de comportamento.  
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sociabilidade e atividades intelectuais. Na puberdade é atingida a fase genital, quando 

o objeto de erotização não se encontra mais no próprio corpo, mas no mundo externo 

— o outro. O indivíduo passa, também, por transformações corporais, biológicas, 

afetivas e sociais. 

Sigmund Freud (2002) aponta também o curioso fenômeno da amnésia 

infantil, uma espécie de falta de memória que acontece no período entre os seis ou 

oito primeiros anos da vida da maioria dos indivíduos. Até esse período ficam apenas 

algumas lembranças fragmentadas do que foi vivido, o que causa estranheza. Para 

ele, a amnésia infantil cria uma espécie de ‘pré-história’ onde está oculta a base 

formativa e sensitiva do início da vida sexual. Ao pensar sobre essa primeira forma de 

esquecimento, Sigmund Freud localiza uma segunda estrutura do esquecimento: a 

educação, que está associada à repressão sexual. 

Os debates sobre a repressão sexual se intensificaram ao longo do tempo, 

ficando evidente que existem várias formas de repressão. E isso ocorre através de 

perguntas não respondidas ou ignoradas, atos de carinho ou rejeição, gestos ou 

palavras diante da sexualidade. Da mesma forma, atitudes grosseiras e sem 

explicações frente a um comportamento que a criança exibe são formas de reprimir o 

seu desenvolvimento sexual exercitadas pelos (as) adultos(as) que a cercam. 

(GUIMARÃES, 2002). 

 

A escola e a formação da sexualidade humana 

 

A escola é um espaço em que as questões sexuais afloram cotidianamente. 

Essas manifestações da sexualidade, especialmente as que envolvem as relações de 

gênero são permeadas de constantes discriminações e violências simbólicas, uma vez 

que os comportamentos e valores sexuais são construções socioculturais, produto e 

efeito de relações de poder. Segundo Guacira Louro (2007, p. 21) na escola, pela 

afirmação ou pelo silenciamento, é exercida uma pedagogia da sexualidade, 

legitimando determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e 

marginalizando outras. 
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Isaura Guimarães (2002) aponta alguns fatores que emperram o 

desenvolvimento de um projeto de Educação Sexual emancipatória, dentre eles, o 

processo burocrático que permeia a escola, a dinâmica do poder e os recursos 

materiais e humanos, bem como as posturas estereotipadas e repressivas que a 

normatização exige, pois as realidades educacionais do nosso país são diversas, 

discrepantes e mal organizadas na maioria dos casos. 

Para César Nunes e Edna Silva (2000 p. 106) o trabalho com a educação sexual 

na escola exige do(a) educador(a) uma reeducação da própria sexualidade, pois “só 

transmitimos com segurança aqueles conceitos e valores que nos convencem. Os que 

nos ouvem e conhecem nossas atitudes aprendem o envolvimento e o sentido que nos 

impulsiona a tratar da sexualidade humana”.  

 

O despertar da sexualidade na educação infantil 

 

Sabemos que, de certa forma, tanto os(as) pais(mães) quanto os(as) 

professores(as) se sentem constrangidos com as perguntas que surgem com a 

descoberta da sexualidade pelas crianças, apesar de serem aconselhados a darem 

respostas verdadeiras e diretas, alguns ainda criam “historinhas" para responder aos 

questionamentos dos(as) pequenos(as). 

Marcos Ribeiro, sexólogo e coordenador geral da ONG Centro de Educação 

Sexual no Rio de Janeiro, diz que "[...] nessa hora, o importante é responder 

exatamente o que a criança está perguntando, sem antecipar dúvidas". Pois é 

importante que a criança tenha acesso a informação à medida que as questões façam 

sentido para ela, mesmo que gere em seguida uma nova pergunta. 

Partindo de um questionário aplicado a uma professora da Educação Infantil 

que leciona numa escola da rede pública de ensino da cidade de Francisco 

Dantas/RN, buscamos evidenciar os comportamentos que envolvem questões ligadas 

a manifestação da sexualidade em crianças de 4 e 5 anos, bem como, a reação e a 

postura da professora e da escola diante de tais fatos. 

Durante a entrevista a professora quando questionada sobre as manifestações 

mais comuns de sexualidade ocorridas em sala de aula, relata que o beijo na boca (o 
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famoso selinho), o toque no próprio corpo e a curiosidade pelo órgão genital do(a) 

outro(a) são corriqueiros. Ela afirma, ainda, que procura não repreender as crianças 

diante dessas situações, mas busca explicá-las o motivo pelo qual não é adequado 

repetir tal comportamento. Sobre isso, Freud (2002, p. 250-251) esclarece que:  

 

[...] estes impulsos apenas mostram traços de atividade, isso ocorre, 
por um lado, porque eles têm intensidade menor quando comparados 
com os da vida posterior e, por outro lado, porque todas as 
manifestações sexuais de uma criança são prontamente, 
energicamente suprimidas pela educação. Esta supressão, por assim 
dizer, se estende à teoria, pois os adultos se esforçam por não ver uma 
parte das manifestações sexuais das crianças e por disfarçar uma 
outra parte, interpretando-lhes erroneamente a natureza sexual, 
conseguindo assim negá-la em sua totalidade.  

 

É interessante ressaltar que a crianças não têm uma visão erótica dessas 

manifestações, essa ideia está no pensamento já estereotipado do adulto. E ainda que, 

apesar do intervalo de um século entre essa observação de Freud e os dias atuais 

ainda podemos notar que esse tipo de comportamento ainda ocorre em nossa 

sociedade atual. 

Ficou explícito, nas respostas da referida professora que a coordenação 

pedagógica e administrativa da escola é bem rígida e conservadora nesse aspecto, ao 

ponto de orientar os(as)professores(as) a intervir de modo repressor frente a 

incidência das manifestações sexuais em sala de aula ou em outras dependências da 

escola.  

A professora também fez referência a algumas crianças que permitem ser 

tocadas pelos (as) colegas, manifestando então a curiosidade no próprio corpo e no 

do(a) outro)a). Ela diz que ficou constrangida ao presenciar tal cena, e que sua reação 

foi a de repreender dizendo que tal atitude era “feia” e proibida. Expõe ainda que 

outras crianças não permitem ou choram quando alguma outra criança tenta tocá-las. 

Esse constrangimento da professora, segundo Miskolci (2005), resulta da 

exposição de algo que genuinamente deveria se manter oculto e restrito a vida 

privada. Essa manifestação transparece o desafio que é a sexualidade na rotina 

escolar devido às normas socialmente concretizadas. 
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Assim, o desafio para o(a) professor(a) é enorme já que ao mesmo tempo em 

que deve preservar a intimidade da criança, ele não pode culpar a criança por essas 

manifestações de sexualidade, para tanto, “além de ser necessário resgatar a 

sexualidade humana positiva, integral, afetiva e plena é preciso que o educador possa 

fazer a crítica dos papéis tradicionais e de suas convicções ideológicas [...]” (NUNES; 

SILVA, 2000, p. 106).  

 

Conclusões  

 

A construção da sexualidade é permeada por diversos fatores: biológicos, 

psicólogos, sociais, culturais, políticos e econômicos. Nesse processo de construção a 

educação exerce um papel fundamental, de disciplinamento dos corpos, regulação 

sexual e disseminação de valores. Mais especificamente, a escola, suas práticas e 

linguagens são produtoras de comportamentos e modos de ser. 

A escola, querendo ou não, se depara com situações nas quais sempre 

intervém, seja quando proíbe ou permite certas manifestações e outras não, seja 

quando resolve informar os pais e as mães sobre manifestações de seus(as) filhos(as), 

a escola está sempre transmitindo valores, mais ou menos rígidos, a depender dos(as) 

profissionais envolvidos(as) naquele momento. 

Nessa perspectiva, são inúmeras as contribuições que os conhecimentos das 

teorias em torno da sexualidade e educação, poderão promover no ambiente escolar, 

ao possibilitar uma crítica aos métodos educacionais e ampliar os conhecimentos que 

os(as) professores(as) têm das manifestações sexuais na infância, rumo à aceitação e 

ao respeito destas. Podendo, assim, evitar atitudes repressivas e equivocadas.  
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Introdução  

 

Os estudos sobre o corpo ao longo dos tempos despertaram e continuam a 

despertar o interesse de inúmeras áreas do conhecimento, sejam elas: filosofia, 

religião, ciência, arte, educação, dentre outras. A partir das conclusões destes estudos 

são (ou foram) atribuídos ao corpo “valores como corpo-objeto, corpo-mercadoria, 

corpo-pecado, corpo-sujeito, corpo-prótese” (NÓBREGA, 2001, p. 1). Com base nisso, 

evidenciamos que a compreensão do corpo esteve e estará permeada de inscrições da 

área que o investiga e das influências do contexto em que ele foi/é estudado, sendo 

assim, as diferentes compreensões a respeito do corpo fornecerão as informações 

necessárias para que através de suas contradições possamos pensá-lo e compreende-

lo de uma forma mais esclarecedora para posteriores intervenções. 

Com os estudos da fenomenologia de Merleau-Ponty o corpo passa a ser 

entendido sob novos olhares. Ao pensarmos sobre o corpo devemos compreendê-lo 

como aspecto primordial da existência humana, ele “é a medida da nossa existência 

no mundo”. Além disso, “o corpo não é uma coisa, nem ideia, o corpo é movimento, 

gesto, linguagem, sensibilidade, desejo, historicidade e expressão criadora”. Assim, 

visualizamos que o corpo é um múltiplo de dimensões que não se fragmentam, mas, 

ao contrário, se complementam para caracterizar cada sujeito (NÓBREGA, 2010, p. 

15-47). 

Ainda de acordo com Nóbrega (2010, p. 11) “é a realidade do corpo que nos 

permite sentir e, portanto perceber o mundo, os objetos, as pessoas. É a realidade do 

corpo que nos permite imaginar, sonhar, desejar, pensar, narrar, conhecer, escolher”. 
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Assim, diante dessa ótica de análise é importante que reconheçamos que não temos 

um corpo, antes, nós somos o nosso corpo (MEDINA, 1990). 

Com base na concepção de corpo de Merleau-Ponty (1994), Comim-scorsolini 

e Amorim (2008, p. 194-195) citam que: 

 

O corpo é visto como ativo, deixando de ser encarado como 
receptáculo passivo das forças externas e de determinações do meio, 
exercendo apelo sensível, comunicando-se com o mundo e fazendo 
com que ele se torne presente como o local familiar da vida do 
homem. 

 

Dessa forma, o corpo a partir de sua experiência vivida passaria a atuar como 

agente ativo nas construções sociais e não apenas como receptor dessas.  Portanto, “o 

corpo é um conjunto de significações vividas e a produção de novas significações se 

dá no corpo enquanto situado em um mundo” (COMIM-SCORSOLINI e AMORIM, 

2008, p. 195). 

Além disso, Nóbrega (2000b) diz que o corpo expressa seus sentidos, como 

também os constrói, a partir da sua experiência em movimento. Segundo ela: 

 

A experiência do corpo em movimento ajuda-nos a compreender os 
sentidos construídos artificialmente, pelos conceitos, pela linguagem, 
pela cultura de um modo geral. Pelas diferentes possibilidades de 
expressão corporal, podemos compreender a indeterminação da 
existência, possuindo vários sentidos, elaborados na relação consigo 
mesmo, com o outro, com o próprio mundo (NÓBREGA, 2000b, p. 
6). 

 

É a capacidade de se movimentar que confere ao corpo a expressividade 

necessária a sua interação social bem como a compreensão de seus sentidos. Para 

Merleau-Ponty (1994) apud Nóbrega (2010, p. 72) “a percepção do corpo é confusa na 

imobilidade, pois lhe falta a intencionalidade do movimento”. Neste panorama o 

movimento é visto como intencional, torna-se a expressividade do ser no mundo 

vivido, é a realização maior do corpo para experiência da vida. 

Baseados nesse entendimento, corroboramos com Mendes e Nóbrega (2004, 

p. 133) e visualizamos o corpo como nossa possibilidade de existência. Segundo as 
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autoras podemos percebê-lo como “imperfeito, maravilhoso; ao mesmo tempo em 

que se mostra, esconde muito do que é registrado durante suas vivências”.  

Diante os argumentos realizados acerca do corpo, podemos compreendê-lo 

como sendo o próprio sujeito em sua existência no mundo. No entanto, essa 

existência ao contrário do que muitos pensam, dá-se de forma individualizada, não 

um individualismo que se separa do mundo e dos seus acontecimentos, mas um 

individualismo caracterizado pelo que cada ser tem de particular a partir dos seus 

constituintes biológicos e das experiências vivenciadas ao longo de sua existência no 

mundo com outros corpos. 

Desse modo o corpo é sempre único, ou seja, é em essência um corpo 

diferente. Todavia, assistimos atualmente na sociedade uma busca por uma 

padronização e homogeneização dos corpos, onde todos os sujeitos deveriam está 

adequado a determinados padrões dissipados no imaginário social, e os que assim 

não estiverem são coagidos a se adequarem ou então serão cobrados através de 

atitudes discriminatórias e preconceituosas.  

 

Objetivos  

 

Objetivamos nesse trabalho debater sobre a padronização corporal imposta 

socialmente, especialmente pela mídia, e as atitudes discriminatórias e 

preconceituosas estabelecidas sobre o corpo que foge aos padrões, ampliando a 

compreensão do corpo para outros significados que o reconhece como sujeito, 

múltiplo, diversificado, diferente e real.  

  

Metodologia  

 

Este trabalho se desenvolve a partir de um relato de experiência vivenciado na 

disciplina de Educação Física em uma turma de 8º ano da Escola Municipal Alfredo 

Silvério de Souza. A escola fica localizada na zona rural de Portalegre – RN, 

especificamente no sítio baixa grande. A mesma atende alunos da comunidade onde 
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se situa e das demais comunidades vizinhas, das quais damos destaque a comunidade 

do “Sobrado” reconhecida como comunidade quilombola. 

Para termos subsídios que atinjam o objetivo em questão realizamos uma 

oficina para discussão sobre “que corpos nós temos?”. Essa oficina foi realizada em 

consonância com a proposta pedagógica para a turma durante o segundo bimestre, 

no qual foram abordados os conhecimentos sobre o corpo a partir das vertentes 

biológica, cultural, histórica e social. 

No desenvolvimento da oficina que “que corpo nós temos?”, solicitamos aos 

alunos a partir da divisão em grupos a construção do corpo perfeito.  Entretanto, para 

que isso acontecesse cada grupo ficaria encarregado de construir através de desenho 

em folhas de cartolinas uma parte determinada do corpo (cabeça, tronco, braço 

direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda). Os grupos deveriam 

desenhar e recortar as partes determinadas para cada grupo sem que houvesse 

comunicação entre eles. Em seguida, ao término de todos os grupos, realizamos a 

montagem do “corpo perfeito” e a partir de sua análise geramos as discussões que 

abordaremos no tópico a seguir. 

  

Resultados e discussões 

 

Na contemporaneidade o corpo é centro de iniciativas de diferentes setores, 

sejam os da saúde, das práticas corporais, ou mesmo das atividades comerciais. Ao 

corpo é atribuído a responsabilidade do consumo, sendo este efetivado através da 

compra de bens e serviços para seu cuidado, na maioria das vezes restrito apenas as 

questões estéticas. 

Nessa visão padronizada do corpo, ganha destaque os corpos jovens, 

musculosos, magros, sexualmente desejáveis, que esbanjam em suas imagens 

felicidade e saúde. Esses corpos são vendidos pela mídia através das suas diferentes 

formas de veiculação (revistas, jornais, televisão, internet, entre outros) e passam a 

permear o imaginário da população, tornando-se um ideário individual e coletivo a 

ser atingido. Entretanto, essa imagem ilusória do corpo acaba negligenciando a fuga 

do padrão, ou melhor, a exposição do corpo real, que é o corpo diferente e múltiplo. 
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A essência da humanidade habita a diversidade, somos constituídos histórico, 

cultural e socialmente na diferença. Com base nesse entendimento sentimos a 

necessidade de refletir junto aos alunos no ambiente escolar sobre os padrões 

corporais e as atitudes discriminatórias efetivadas sobre o corpo, ou seja, sobre os 

sujeitos a partir a constituição corporal. 

A atividade construindo corpos serviu como laboratório para experenciarmos a 

reflexão evidenciada acima. Primeiramente, ao solicitarmos a construção de um 

corpo perfeito os alunos tentaram esboçar nas partes que cada um ficou responsável 

um determinado padrão de corpo, mas durante a construção dessas partes os alunos 

argumentaram que sentiam dificuldade em desenhar, de expressar o que seria um 

corpo perfeito. Ao questionarmos aos mesmos quais seriam os corpos perfeitos, 

tivemos como argumento que seriam aqueles presentes nas revistas e na televisão, o 

corpo dos famosos. 

Após o termino do desenho de cada grupo, realizamos a montagem do “corpo” 

na parede da sala, colando as partes de forma a integrá-lo. Esse momento gerou na 

turma muitas risadas e comentários negativos.  Para gerarmos a discussão sobre o 

corpo padronizado e os preconceitos efetivados sobre os corpos “fora do padrão” 

solicitamos que os alunos atribuíssem um nome ao corpo que foi construído. Dentre 

as respostas, algumas foram marcantes e tornaram-se geradoras das discussões: 

aleijado, travesti e desengonçado. 

Antes de partirmos para discussão dos nomes atribuídos, questionamos aos 

alunos se realmente existe um corpo perfeito. Este questionamento gerou 

posicionamentos diferentes, alguns afirmando que sim, que existem, e outros 

argumentaram que não. A partir dessas respostas, promovemos reflexões junto aos 

alunos mostrando que a ideia de perfeição é algo ilusório, uma busca inatingível, visto 

que, a beleza não existe em um todo absoluto. A apreciação estética é subjetiva e 

depende das experiências de cada sujeito, o que lhe faz ver como belo ou não 

diferentes coisas e situações, tal qual o corpo, que pode ter características que 

agradam as sensações de quem o visualiza e ao mesmo tempo ter no mesmo corpo 

características que não agradam.  
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Então, a ideia de perfeição é uma estratégia utilizada para comercializar 

produtos e serviços para a população, que visualiza um padrão como perfeito e acaba 

realizando uma busca desenfreada e infinita por um padrão que nunca se realiza, é 

sempre incompleto, gerando uma série de insatisfações. 

Sobre os nomes atribuídos, destacamos incialmente a ideia de “aleijado”. O 

termo dado foi refletido com os alunos. Questionamos o porquê de se atribuir esse 

nome e recebemos como argumento dos alunos o fato do corpo apresentar “braços 

mais curtos que o outro”, “pernas diferentes”, “partes do corpo fora do normal”, entre 

outros. Junto a esses comentários trouxemos a discussão sobre os deficientes físicos. 

Através de questionamentos (O fato de termos um membro ou outra parte do corpo 

diferente é motivo para atitudes discriminatórias e preconceituosas? O fato de ter 

alguma deficiência torna menos corpo? E se você tiver alguém em sua família com 

alguma deficiência, sentiria satisfeito se alguém utilizasse o termo aleijado para 

caracterizá-lo? Entre outros) dialogamos com os alunos sobre o preconceito e 

defendemos o respeito às diferenças.  

Quanto ao termo travesti, o mesmo foi atribuído por trazer uma mescla de 

traços masculinos e femininos. Como a construção se deu de forma isolada e os 

grupos não mantiveram contato entre si, acabou que alguns grupos desenharam 

partes femininas e outros parte masculinas, e na construção ficou uma mescla de 

características femininas e masculinas. O termo atribuído trouxe a tona a discussão 

sobre a orientação sexual, e mais uma vez através dos questionamentos (O que é um 

travesti? As modificações realizadas pelo travesti em seu corpo torna-o menos corpo 

do que era antes? O fato de possuir uma orientação sexual diferente tornas os sujeitos 

inferiores? Que atitudes devemos adotar? Entre outros) refletimos sobre os alunos a 

respeito das diferenças corporais e as práticas discriminatórias, defendendo atitudes 

de respeito e aceitação, além do reconhecimento de que todos em essência somos 

diferentes.  

O termo desengonçado assim como o do aleijado trouxe à tona a discussão 

sobre as diferenças, no entanto, optamos por trazer junto a esse termo a discussão 

sobre as atitudes discriminatórias dos alunos dentro do ambiente escolar (Você já 

discriminou alguém pelas características corporais, pelas vestimentas, pelo modo de 
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andar? Você já foi discriminado? Porque é mais fácil criticarmos, apontarmos 

defeitos do que valorizarmos o que os sujeitos têm de melhor? Porque focarmos 

sempre nos pontos negativos em detrimento dos pontos positivos? Entre outras). 

Com as discussões e reflexões realizadas a partir de uma vertente crítica, 

defendemos o respeito às diferenças e a aceitação dos diferentes corpos, visto que 

somos sujeitos diversos em contextos múltiplos, mas sempre em relação. Desse 

modo, “é através da corporeidade que somos, interagimos, construímos e 

sobrevivemos no mundo” (BERTUOL, 2005, p. 228). E mais, “o sentido da 

corporeidade revela-se na dinâmica do corpo em movimento, configurando uma 

linguagem sensível, gestos, silêncios, pensamentos e fala” (NÓBREGA, 2000a, p. 

105). 

Ao compartilharmos do entendimento de que somos seres corporais em 

movimento é necessário repensarmos o corpo e sua relação com a educação. Para 

isso, nos baseamos em Nóbrega (2005b, p. 610-613) cujo estudo buscou refletir sobre 

o lugar do corpo nos processos educativos. Segundo a autora “não se trata de incluir o 

corpo na educação. O corpo já está incluído na educação. Pensar o lugar do corpo na 

educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos como seres corporais”. 

Além disso, a autora ainda complementa que, “a agenda do corpo na educação e no 

currículo deverá necessariamente alterar os espaços e temporalidades, considerando 

o ato educativo um acontecimento que se processa nos corpos existencializados”. 

 

Conclusões  

 

 Portanto, o trabalho em questão serviu, a partir do relato de experiência, 

como um espaço para reflexão acerca da construção social de padrões corporais 

convencionados como perfeitos. No mesmo, oportunizamos através de um ambiente 

dialógico a construção de saberes e posicionamentos críticos sobre o corpo divulgado 

nos espaços midiáticos, tradicionalmente reconhecidos como perfeitos. 

Para tanto, mediamos às reflexões de modo que os alunos possam reconhecer 

o corpo como o próprio sujeito em seu existir na sociedade, e dessa forma, são corpos 

diversificados, corpos diferentes, que em sua essência nada mais são do que corpos 



 

 

 
 

P á g i n a  | 445 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

reais. Portanto, independente do padrão corporal e de suas características os sujeitos 

devem adotar atitudes de respeito e aceitação sobre as diferenças e reconhecer o 

corpo como vivo, subjetivo, histórico e cultural. 
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GT 7 – A formação Humana no sistema de ensino brasileiro. 

 

A construção social dos indivíduos para as aulas de educação 
física escolar. 
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Introdução  
 

Durante o processo formativo o sujeito passa por várias situações sociais as 

quais resultam em uma forma única de agir, pensar e sentir a partir dos contextos 

formativos em que cada um vai sendo constituído. Esse processo formativo vai 

acontecendo de forma naturalizada, aonde cada sujeito vai incorporando as 

estruturas sociais e ao mesmo tempo vai exteriorizando aquilo que lhe é incorporado 

e assim resulta em uma forma singular de existência em cada agente. 

A construção social dos indivíduos é aqui compreendida como, uma formação 

que estar alicerçada na constituição de capitais (PEREIRA & ANDRADE, 2006). 

Esses capitais vão sendo mobilizados durante o processo formativo e estes vão dando 

forma e vida aos indivíduos. Sua composição tende a seguir padrões pré-

estabelecidos pela estrutura social em que se vive, e estes vão sendo estruturados em 

contextos educacionais, sejam esses formais, informais ou até mesmo nos contextos 

não formais de educação Neste sentido, (ZUCCHETTI, 2012, P 02). Coloca que: 

 

Da educação formal, ressalta o espaço territorial da escola, a sua 
regulamentação e normatização, assim como a presença dos 
currículos. Já na modalidade não formal, referencia a tese da 
intencionalidade, o aprendizado espontâneo e a instrumentalidade 
presente na figura do educador social, além de critérios de 
solidariedade e identificação de interesses comuns; na informal, 
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destaca os processos de socialização gerados no interior de relações 
intra e extrafamiliar. 
 
 

Como exemplos desses espaços destacam se, os hábitos familiares, a escola que 

frequentam dentre outros. Considerando que o processo educacional acontece em 

múltiplos espaços e que estes não estão concentrados apenas em instituições de 

educação formal. De acordo com Gonh (2011, p.106) a educação de um povo consiste 

no processo de absorção, relaboração e transformação de cultura existente, gerando a 

cultura política de um povo. De acordo com Bourdieu (2003) a cultura não é um 

privilégio natural e, em seu entender, é produto da educação. 

Dessa maneira, os indivíduos são construídos socialmente de acordo com as 

possibilidades de ação que conseguem incorporar do aprendizado inscrito no cérebro 

e também no corpo, nos gestos, no modo de falar e em tudo que os formam (CATANI, 

2012). Do mesmo modo Lugli (2012) diz que, ainda que de maneira inconsciente, os 

seres sociais tendem a serem moldados de acordo com as condições sociais e culturais 

existentes no contexto onde estão formados. 

No processo formativo há a presença de vários capitais sendo mobilizados e 

incorporados, sejam eles econômico, cultural, simbólico, social e estes vão se inter-

relacionado e permeando as escolhas dos agentes. E são essas escolhas que vão 

oportunizar formações distintas.  

As aprendizagens realizadas no âmbito familiar apresentam relação direta com 

o sucesso ou insucesso escolar. De modo mais especifico pode-se pensar na formação 

recebida pelos indivíduos para as aulas de educação física escolar. Em que igualmente 

a outras disciplinas, necessitam serem estimuladas e incorporadas algumas 

disposições para que ao chegar à escola, estas disposições possam ser acionadas e que 

estas venham oportunizar uma otimização dessas aulas. 

Nesse sentido, Almeida (2012) diz que enquanto algumas crianças já foram 

submetidas a um trabalho familiar de inculcação de valores, outras vivem em 

ambientes movidos por lógicas diferentes. Assim, durante a formação social dos 

indivíduos estão sendo incorporados conhecimentos e saberes materializado por 

meio dos capitais que estão sendo oferecidos a cada um no processo de socialização. 

Necessário se faz mencionar que para que haja a aprendizagem de alguma habilidade 
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seja ela esportiva ou não é necessário que haja a mobilização dos capitais e para que 

esta venha a ser incorporada como uma disposição em cada indivíduo. Segundo 

Bueno (2007, p. 24) “O termo ‘disposição’ designa aqui uma maneira de ser um 

estado habitual, estabelecido pelas posições e condições sociais em que vivemos 

gerando por sua vez predisposição compreendida como tendência, como inclinação”. 

Destarte, compreender o processo formativo dos indivíduos se faz necessário, 

uma vez que ele deve ser compreendido considerando as disposições culturais 

presentes no seu percurso educacional. Pois, as ações, os gostos, e as habilidades dos 

indivíduos são construídos socialmente, assim os indivíduos terem ou não afinidades 

com as praticas de Educação Física Escolar depende do processo formativo que os 

constitui no seio familiar.  

Neste sentido, indivíduos com diferentes composições de capitais tendem a ter 

afinidades por práticas diferentes, sugerindo assim que o professor de Educação 

Física a partir deste conhecimento pense em estratégias que possa favorecer os 

indivíduos com diferentes composições de capitais, podendo ate minimizar a 

possibilidade de evasão das aulas de Educação Física.   

Partindo desse pressuposto, nos inquietamos a respeito de como os indivíduos 

são formados para vivenciar a sua cultura corporal, especificamente nas aulas de 

Educação Física Escolar. Tendo esta pesquisa como hipótese de que “os indivíduos 

são constituídos socialmente pela aquisição de capitais” (PEREIRA & ANDRADE, 

2006, p. 215). Considerando essa hipótese de pesquisa têm-se como objetivo 

compreender como os indivíduos são formados para as aulas de Educação Física 

escola. 

Esse trabalho irá auxiliar o campo da Educação Física escolar, proporcionando 

um entendimento a cerca do processo formativo dos indivíduos enquanto fator 

importante na constituição dos indivíduos como seres singulares com gostos e formas 

de agir diferentes. Diante disso, para entender o que predispõem os indivíduos se 

envolverem nas aulas de Educação Física escolar, se faz necessário compreender o 

processo formativo que estes passaram e quais os capitais vendo sendo mobilizados 

na sua constituição. 
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A motivação por este foco de interesse para estudo tem origem na trajetória de 

vida deste pesquisador, a qual foi trilhada no mundo da atividade física e essa prática 

incorporada de forma naturalizada, o que também favoreceu o acesso a outras 

culturas de um modo geral, tornando o interesse pela atividade física um aspecto 

especialmente significativo, que viria a se torna uma opção de vida profissional, mas 

tarde. 

Mas o que suscita algumas questões que causam inquietação é em virtude de 

uma vasta vivência durante anos como praticante de esportes, ministrando aulas da 

área  Educação Física em programas sociais e como praticante de atividade física 

durante toda infância e juventude. 

Dessa forma, questiona-se, o que predispõe certas habilidades os indivíduos 

buscarem espaços de educação formal para á prática de atividade física? O que os pais 

esperam das aulas de Educação Física, ao matricularem seus filhos nesses espaços? 

Quais os processos sociais presentes na constituição das disposições? Essas questões 

tornaram-se inquietadoras e angustiantes para este pesquisador. 

 

Objetivos  

 

Compreender como os indivíduos são formados para as aulas de Educação 

Física escolar. 

 

Metodologia  

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa a qual de acordo  

Minayo apud Deslandes (1993) não se baseia no critério numérico para garantir sua 

representatividade. Segundo Silva (2010) as abordagens qualitativas procuram não 

empregar dados estatísticos como centro do processo de análise de um problema. 

A pesquisa utiliza como instrumentos e técnicas para a coleta de dados, 

questionários com perguntas aberta e fechadas. Segundo Gil (2009, p.128) “pode-se 

definir questionário como a técnica de investigação composta por um número mais 

ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas tendo por objetivo 
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o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc”.  

O locus de investigação escolhido para este estudo foi a Escola e Curso 

Evolução, localizada na cidade de Pau dos Ferros – RN. Assim, a aplicação dos 

questionários foi feita em um mesmo horário e a todos os escolares ao mesmo tempo, 

acontecendo no próprio locus da pesquisa. Sendo aplicado um modelo de 

questionário em que todos os indivíduos que compõem a amostra tiveram a 

oportunidade de responder, o referido questionário contendo questionamentos 

relacionados a composição de capitais presentes no processo formativo desses 

agentes, bem como suas vivencias no universo das praticas corporais, tem por fim 

identificar as preferencias, gostos e investimentos dos indivíduos com composições 

de capitais distintas em praticas de atividade corporais, com o objetivo de 

compreender o processo formativo daquele que o constituiu no universo das praticas 

corporais.  

Após a análise dos questionários foram escolhidos dois indivíduos, aquele que 

apresentou maior capital cultural e maior capital econômico e o que apresentou 

menor capital cultural e menor capital econômico. Após ser feita essa escolha foram 

analisadas as trajetórias sociais desses indivíduos com o propósito de compreender as 

disposições culturais para as práticas corporais a partir da composição de seus 

capitais. 

A investigação aborda as condições econômicas, as práticas culturais, a 

familiaridade com as práticas corporais e as experiências pessoais com o intuito de 

conhecer o universo social dos alunos, ou seja, suas predisposições e razões para 

praticarem atividades corporais, percebendo o entrecruzamento do perfil 

socioeconômico e cultural dos alunos. 

 

Resultados e discussões 

 

O percurso pelo qual cada indivíduo passa no seu processo de constituição 

tende a ser permeado por diversos fatores e para melhor entender esse processo o 

entendimento de alguns conceitos como, capital cultural, capital econômico, capital 
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social, além da definição do termo “disposições” e de como todos estes conceitos 

atuam na constituição de um habitus. Os quais foram mobilizados para analisar o 

percurso educacional vivenciado por essas duas alunas que foram intituladas com 

nomes fictícios, Alvará e Talita, agora serão descritas por meio desses conceitos 

concebidos por Pierre Bourdieu.  

 

Talita e suas disposições para a prática da musculação 

 

Talita é filha única, tem 14 anos de idade, nasceu em São Paulo e, atualmente, 

mora em Pau dos Ferros, cidade polo do interior do Rio Grande do Norte, distante, 

aproximadamente, 450 km de Natal, capital do estado. Ela foi selecionada como a 

aluna que possui, em um segmento de classe, a um só tempo, maior capital 

econômico e maior capital cultural. 

 A família de Talita possui uma renda familiar acima de R$ 10.000,00, mora 

com seus pais em uma casa própria, sendo ela filha única. Em suas respostas, Talita 

apresentou em sua vivencia cultural o acesso à outra língua, por meio do curso de 

inglês frequentado dois dias na semana, o que permite perceber a existência de uma 

busca pela aquisição do capital cultural no estado institucionalizado que, conforme 

Bourdieu (1998), se apresenta sob a forma de certificado escolar, como também 

leituras de livros e revistas. Além disso, realiza visitas a teatro e biblioteca e assiste à 

televisão quatro horas por dia, principalmente os programas de entretenimento. 

 Ela afirma no questionário que alguns membros da família (pais, irmãos, tios, 

primos etc.) já praticaram alguma atividade física, citando: “musculação, aeróbica e 

caminhada.”. O que pressupõe que a mesma já possua algumas disposições para a 

prática da musculação incorporada, ou seja, ela possui o capital cultural no estado 

incorporado, o qual, de acordo com Bourdieu (1998), se identifica sob a forma de 

disposições duráveis do organismo, construída no próprio seio familiar. As 

disposições, segundo Bourdieu (2011, p.245) seriam “vestígios incorporados de uma 

trajetória social e de um modo de aquisição do capital cultural”. 

 O que pode ser observado é que a musculação é uma atividade física que se 

encontra presente nas ações da família de Talita. Isso fica constatado quando ela 
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afirma que existem praticantes de musculação na família, afirmando, em seguida, 

também ser praticante da modalidade. Logo, pode-se dizer que ela incorporou 

disposições para a prática da musculação já na socialização primária, ou seja, no seu 

primeiro processo de socialização, ainda na família. Reforçando essa ideia:  

 

A socialização primaria é a primeira socialização que o individuo 
experimenta na infância, e em virtude da qual torna-se membro da 
sociedade. [...] é imediatamente evidente que a socialização primaria 
tem em geral para o individuo o valor mais importante e que a 
estrutura básica de toda a socialização secundaria deve assemelhar-se 
a socialização primaria (BERGER & LUCKMANN, 2001, p.175) 

 
Podemos, então, inferir que a família de Talita dispõe de recursos econômicos 

e culturais capazes de proporcionar uma formação social distinta dentro do grupo e 

que, mesmo de forma inconsciente, investe em estratégias para construção dessa 

formação. 

 

Alvara e suas práticas corporais 

 

            Alvara tem 13 anos de idade, nasceu na cidade de Pau dos Ferros – RN. 

Atualmente mora na cidade de Luiz Gomes, localizada no interior do Estado do Rio 

Grande do Norte, a aproximadamente 70 km da cidade Pau dos ferros, cidade cede da 

escola. Ela foi a aluna que, a partir do grupo estudado, apresentou o menor capital 

econômico e menor capital cultural. 

            Sua família possui renda familiar de até R$ 1.000,00. A composição familiar 

de é de quatro pessoas, mora em uma casa própria com seus pais e sua irmã. 

Quanto à atividade física há na família de Alvara, há vestígios desse universo, 

quando afirma que seus pais, irmã, tio e primos estiveram em contato com a natação. 

O que se pode inferir é que está modalidade encontra-se frequente nas ações da 

família. O seu primeiro contato com a atividade física foi aos “sete anos de idade” 

afirmando, ainda, no questionário, que esta experiência foi muito prazerosa. Isso nos 

leva a entender que ela tem disposições para as práticas corporais incorporadas 

durante a socialização primaria.  

Ao ser questionada sobre o gosto pelas aulas de Educação Física escolar, ela 

afirmou que gosta, dizendo: “gosto de mim movimentar”. Por isso, demonstra certa 
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afinidade com a prática da atividade física, o que pode ser notado em suas respostas 

ao questionário. As atividades preferidas vivenciadas por Alvara são a “corrida e/ou a 

dança”, podendo-se perceber que o capital cultural apresenta-se, na sua formação 

para a as práticas corporais, no seu estado incorporado, ou seja, disposições duráveis 

do organismo (BOURDIEU, 1998). 

Diante do exposto, o que se pode inferir é que, mesmo com composições de 

capitais diferentes, as duas alunas citadas incorporaram disposições para as aulas de 

Educação Física na socialização primária. Contudo, o que as diferencia é a forma que 

cada um incorpora essas disposições, o tempo que eles investem nessas práticas e 

também o tipo de práticas, que tendem a ser diferentes, pois na socialização primária 

o individuo incorpora aquilo que compõe sua realidade social. Destarte, (BERGER, & 

LUCKMANN, 2001, p.180) coloca que: 

 

Na socialização primaria não há problema de identificação. Não há escolha 
dos outros significativos. A sociedade apresenta ao candidato a socialização 
um conjunto antecipadamente definido de outros significativos, que ele tem 
de aceitar como tais sem possibilidade de optar por outro arranjo. 

 

  Observamos, de forma mais específica, a constituição dessas duas meninas no 

universo da atividade física, concluindo que a incorporação das disposições acontece 

de forma diferenciada nos dois casos, ficando claro que na formação recebida por 

Talita há uma preocupação com a atividade física, que é repassada de maneira mais 

organiza, com um maior investimento de tempo, enquanto na vida de Alvara esta se 

dá de forma mais desinteressada e aleatória.  

 

Conclusões  

 

  O que pôde ser observado nos dados analisados foi que a aluna que possui 

maior capital cultural e maior capital econômico possui uma formação onde a 

incorporação das disposições para as aulas de educação física se apresentaram mais 

sistematizada/organizada. Essas vivências foram oportunizadas por meio da 

musculação, dança e o hipismo como forma de lazer. Já a aluna de menor capital 

econômico e menor capital cultural sua formação para essas aulas se dão de forma 

não sistematizada podendo-se inferir que esta acontece de forma não intencional, 



 

 

 
 

P á g i n a  | 455 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

diferentemente de Talita, onde as práticas foram intencionalmente práticas. As 

vivencias de Alvará aconteceram de forma mais eufemizadas, por meio de vivencias 

não sistematizadas. 

 

Referências 

 

ALMEIDA, Ana Maria, F. A. na luta em torno dos valores, estão em jogo os princípios 
de distribuição das riquezas materiais e simbólicas produzidas numa dada sociedade 
In: Bourdieu Pensa a Educação. Biblioteca do professor. Revista Educação: 
Bourdieu Pensa a Educação. São Paulo, 2ª Ed. v. 2, n.5, 2012. ISSN 1415_5486. 
 
BERGER, P.; LUCKMANN, T. A Construção social da realidade. Tratado de 
sociologia do conhecimento. 20. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
 
BOURDIEU; DARBEL, Alain. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu 
público. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2003. 
 
______. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, 
Afrânio Mendes (Orgs.). Escritos de educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 
BUENO, K. M. P. Construção de habilidades: trama de ações e relações. Belo 
Horizonte: autêntica, 2007. 
 
DESLANDES, Suely Ferreira. A construção do projeto de pesquisa-Rio de 
Janeiro: Vozes Ltda, 1993. 
 
CATANI, Denise B. A educação como ela é. In: Bourdieu Pensa a Educação. 
Biblioteca do professor. Revista Educação: Bourdieu Pensa a Educação. São Paulo, 
2ª Ed. v. 2, n.5, p. 18-19, 2012. ISSN 1415_5486. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo : Atlas, 
1999. 
 
LUGLI, Rosário S. G. A construção social do indivíduo. In: Bourdieu Pensa a 
Educação. Biblioteca do professor. Revista Educação: Bourdieu Pensa a Educação.  
São Paulo, 2ª Ed. v. 2, n.5, p. 28, 2012. ISSN 1415_5486. 
 
SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. Metodologia da pesquisa aplicada á 
contabilidade: orientações de estudos, projetos, artigos, relatórios, 
monografias, dissertações, teses.-3. ed.- São Paulo: Atlas, 2010. 
 

GT 7 – A Formação Humana no Sistema de Ensino Brasileiro 

 



 

 

 
 

P á g i n a  | 456 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

A educação escolar e a formação humana 
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greghenrique@hotmail.com  

 
 

Introdução  

 

Os resultados que têm sido apresentados, no cenário educacional brasileiro, 

com relação ao desempenho de nossos estudantes, tem trazido para os educadores 

brasileiros desafios cada vez maiores, na tentativa de identificar os condicionantes, 

que impedem o desenvolvimento de uma educação com qualidade social. As precárias 

condições de trabalho aliada a desvalorização social do magistério, têm contribuído 

de modo significativo, para ampliar o fosso existente entre o nível escolar do 

estudante e o domínio de habilidades cognoscitivas e epistemológicas, esperadas. 

A nossa abordagem, em relação ao tema em questão, está ancorada na seguinte 

indagação: sendo a educação o fenômeno histórico-ontológico cuja finalidade é 

tornar o ser humano cada vez mais humano, quais são as possibilidades e os limites, 

da educação escolar, no atual momento, para materializar essa finalidade? Ao tratar 

da educação escolar, o nosso argumento tem em consideração a função social da 

escola. Segundo Saviani (2005) 

 

 [...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do 
saber sistematizado. [...] a escola diz respeito ao conhecimento 
elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado 
e não ao saber fragmentado: à cultura erudita e não à cultura popular. 
Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Com efeito, 
ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado. (p. 14) 
 

 

Assim, partimos do pressuposto de que a escola cumpre o seu papel social, 

quando se organiza de modo a permitir a transmissão/socialização dos 

conhecimentos, em suas formas mais desenvolvidas, propiciando aos estudantes o 

acesso à cultura humana. Deste modo, o conhecimento escolar é elemento 
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fundamental nos processos educativos, cuja finalidade é tornar o ser humano cada 

vez mais humano. 

 

Objetivos  

 

O objetivo do presente trabalho é refletir os processos educativos e seus 

desdobramentos na formação do ser social. Discutir, as possibilidades e os limites da 

educação escolar, no atual estágio de desenvolvimento da sociedade humana, para 

realizar a finalidade precípua da educação, nos processos de formação do homem, 

qual seja, a de tornar o ser humano, cada vez mais humano. A nossa reflexão, com 

base nas formulações e pressupostos da pedagogia histórico-crítica,  apoia-se na 

produção de seus principais teóricos: Dermeval Saviani e Newton Duarte. Assim, nos 

propomos a apresentar a comunidade acadêmica, nossas reflexões, a respeito da 

função histórico-ontológica da educação, maneira pela qual, podem-se explicar os 

fenômenos humanos, no sentido de despertar reflexões acerca da seguinte questão: 

em que condições históricas, a educação escolar brasileira propicia a formação 

humana? 

  

Metodologia  

 

A nossa pesquisa é de natureza teórico/bibliográfica. Assim,  a metodologia 

que fizemos uso, esta pautada no levantamento bibliográfico de livros e textos que 

nos  conduzam, no decorrer do texto, a exposição de nossas ideais. 

 Inicialmente, efetuamos a seleção dos livros e dos textos, com a consequente 

seleção das partes pertinentes para a constituição do trabalho, a partir do 

embasamento teórico em educação e formação humana, tendo em vista que se fez 

necessária a utilização do pensamento de autores como: Demerval Saviani e Newton 

Duarte. A partir dessa linha de raciocínio, desenvolvemos nossas reflexões acerca da 

educação escolar brasileira, sobretudo, baseado na concepção pedagógica já 

mencionada. Diante desse panorama metodológico, levantamos os pressupostos 
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referentes a relação entre a educação formal escolar e o processo de  formação do ser 

social.  

  

Resultados e discussões 

 

Inicialmente faz-se necessário uma breve explanação acerca da educação, ou 

seja, um giro ontológico referente às suas singularidades. Diante da perspectiva dada 

por Saviani (2007), quando  afirma que a origem da educação coincide com a origem 

do próprio homem, de maneira que se atrela o elemento fundante  do homem, o 

trabalho com  a educação.  

No desenvolver das forças produtivas, os homens passam a dividir-se por 

classes, isto também provocará uma divisão na educação, de maneira que, se pode 

perceber uma ruptura na unidade de educação. Tendo a escola surgida na Grécia, em 

uma estrutura social escravista, notam-se duas modalidades educacionais, isto é, 

tem-se uma para a classe proprietária identificado como educação dos homens livres; 

e outra para a classe não proprietária identificada como educação dos escravos e 

serviçais. Esta estrutura educacional específica propicia a separação entre trabalho e 

escola.  

Após essa breve contextualização, pode-se observar as distinções oriundas das 

posições de classe de cada estrutura educacional, fazendo uma abordagem referente a 

educação pública brasileira, baseado na concepção da pedagogia histórico-crítica, é 

possível afirmar que as lutas de classe, dão-se também, no ambiente escolar 

provocando reflexos na formação humana, portanto, trabalhando metodologicamente 

através de estudos referentes ao curriculum compreende-se que a  escola pública 

brasileira não socializa o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, 

refletindo, de fato, as lutas de classe em seu ambiente. Acerca da não socialização do 

conhecimento em sua forma mais desenvolvida, essa brecha existente impede que se 

realize o que Saviani (2005) denomina de “especificidade da escola”, isto é, não há a 

possibilidade da socialização do saber sistematizado.  

Ainda referente às lutas de classe na escola, Duarte (2013) ela se apresenta de 

diferentes maneiras, mas, sempre a partir de um único ponto, ou seja, se caracteriza 
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como concretização ou não concretização daquilo que constitui a especificidade da 

educação escolar, ou seja, a socialização do saber sistematizado.  

Em nossa sociedade, a importância da socialização do conhecimento compete 

enquanto parte constitutiva da formação do ser social, o acesso ao conhecimento 

sistematizado, erudito, científico, deve ser a razão da existência da escola. Sendo esta 

indispensável à humanização, a elucubração que desenvolvo é se a escola está 

cumprindo o seu papel de formação humana. Ou seja: 

 

A formação humana no plano da educação escolar, em qualquer dos 
níveis de ensino, é o processo, que mediado pelo trabalho educativo, 
se realiza no sentido da transição entre a vida cotidiana e as esferas 
não-coditianas da reprodução social. (Duarte, 1996) 

 
As correntes pedagógicas tradicionais centram suas abordagens referentes a 

relação existente entre o processo de formação humana e a educação escolar, em uma 

perspectiva que reduz o objetivo da educação, digo, que a escola tradicional se utiliza 

do lema “Aprender-aprender”, onde o objetivo principal reside não na aquisição do 

saber nas suas formas mais desenvolvidas, mas, sobretudo no preparo para as 

demandas cotidianas postas pela estrutura social capitalista, portanto, compreendo 

que a educação escolar brasileira, no que se refere ao campo formador trabalha 

exclusivamente atendendo a lógica de reprodução da atual sociedade capitalista.  

Ainda tratando acerca do conhecimento e suas reflexões na formação humana, 

quando essa possibilidade torna-se concreta, é notória a diferenciação na concepção 

de mundo do aluno, ou seja, o conhecimento acadêmico, filosófico, erudito extrapola 

o senso comum.  

Apropriando-se do pensamento de Saviani (2009), referente à educação 

escolar, quanto as intervenções no tocante ao desenvolvimento dos níveis de 

consciência, cabe a educação escolar, isto é, ao professor promover a elevação da 

consciência do senso comum ao nível de consciência filosófica, onde o aluno busque 

compreende a realidade e as relações nela existentes, a partir dos vários aspectos 

socioeconômicos que estão postos, como por exemplo, as contradições da sociedade 

capitalista. Quando nos apropriamos da abordagem trazida pela pedagogia histórico-

crítica, percebe-se a função social da escola, função esta, de extrema importância no 
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processo de emancipação humana, haja vista a grande necessidade do mesmo para a 

superação do capitalismo. 

Pensando a estrutura social  e o papel da formação escolar, compreende-se que 

a sociedade é dialeticamente coletiva, apesar de ser constituída necessariamente por 

indivíduos, afirma-se que a sociedade é dialeticamente coletiva, pelo fato do 

indivíduo não apresentar-se enquanto ser isolado, deve-se compreender o indivíduo 

enquanto uma síntese de múltiplas ações sociais, entretanto, a escola forma 

indivíduos. Quando se discuti a individualidade humana, em uma abordagem 

marxista, percebe-se o rompimento de uma abstração para uma mediação, isto é, a 

categoria indivíduo transita filosoficamente nesse espaço. A característica que 

permite a contraposição entre abstração e mediação, é a compreensão referente às 

relações sociais.  Duarte (2004), afirma que a individualidade humana, também pode 

ser considerada um fetichismo, haja vista que a individualidade humana é oriunda da 

mesma produção social. 

  

 Conclusões  

  

As nossas reflexões não tem um caráter de conclusão absoluta, mesmo porque 

comungamos de uma compreensão de que o conhecimento está sempre em 

construção. Desse modo, reafirmamos o papel social da escola, nos processos de 

formação humana, em tomar a educação escolar como mediadora nos atos que 

tornam o ser humano cada vez mais humano. As condições históricas concretas 

lançam enormes impeditivos para um processo livre de universalização do ser social. 

O profundo processo de mercantilização de todas as formas de existência, elevando a 

educação à condição e mercadoria e, portanto com valor de troca, tem transformado 

um direito ontológico, em serviço a ser prestado, de modo que  a sua natureza tem 

atendido apenas aos aspectos imediatos da existência. Ao invés de contribuir nos 

processos de formação humana, disponibilizando o patrimônio cultural, revelado nas 

artes, na filosofia, na moral, a educação tem se pautado na perspectiva de formar um 

sujeito para o mercado, com um tipo de conhecimento que não vai além de sua 

utilidade. Esses processos (de) formativos atentam contra os processos de formação 
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humana, pois aliena o homem do patrimônio cultural que ele criou e ao mesmo 

tempo em que é sua condição fundante. 
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Introdução  

 

 A história da educação infantil foi se constituindo ao longo dos anos, com base 

nas situações sociais de cada contexto histórico. Sabemos que durante muitos séculos 

as crianças pequenas viveram sob a responsabilidade de seus pais, sem frequentar a 

escola, ajudando-os nos trabalhos domésticos e do campo incluindo-se logo de 

imediato na vida adulta, sem que pudessem usufruir das atividades peculiares a sua 

idade, sendo assim, estas eram excluídas de uma vivência da infância, ou seja, eram 

excluídas das atividades inerentes ao seu desenvolvimento singularidade.  

           A história da infância e da educação infantil nos remete à compreensão da 

criança como sujeito e incluído num processo histórico social. 

 Este texto faz parte da monografia intitulada: Uma análise sobre a dimensão 

do cuidar e do educar num contexto da Educação Infantil do curso de Especialização 

em Educação e Linguagem para a Multiculturalidade do CAMEAM/ UERN. Tendo 

como intenção refletir sobre o cuidar – educar e o socializar na educação infantil 

entendendo que esta dimensão deve ser imprescindível na educação da infância, 

sendo a educação infantil um direito da criança, onde através desta a criança possa 

ter uma educação que atenda as suas peculiaridades respeitando, sobretudo a sua 

condição de criança. 

mailto:geraldabem@hotmail.com
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 Nesse sentido, procuramos refletir neste estudo sobre a importância dos 

cuidados com a infância, sobre novos olhares, onde a família e a escola começam a 

perceber que a história da infância precisa ser diferenciada da vida dos adultos.  

 Portanto, diante dessa relação o foco desse texto está voltado para a reflexão 

sobre a dimensão do “cuidar – educar e socializar” num contexto da educação infantil 

em que a criança tem sua própria forma de enxergar as coisas precisando ser 

respeitada por todos que lhe cercam. 

 

Objetivos 

 

 Analisar a dimensão do cuidar – educar e socializar levando em consideração o 

desenvolvimento afetivo motor, cognitivo e social das crianças pequenas. 

 

Metodologia 

 

 A criança é um ser ativo e criativo que no decorrer das suas brincadeiras 

expressam variadas formas aprendidas no cotidiano da escola, como também fora da 

instituição educacional, essas ações, feitas pelas crianças fazem parte do 

conhecimento escolar infantil, que deve ser abordado na proposta curricular da pré-

escola, como ponto de partida no desenvolvimento integral da criança. 

 Para realização desse texto serão analisadas obras de Angotti (2006), Craidy 

(2001), Wajskop (2005), Rizzo (2006), além de revistas, artigos e o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, Brasil (1998). Assim, 

elegemos a pesquisa bibliográfica como concepção e estratégia metodológica, através 

de análises das obras dos teóricos supracitados sobre a concepção do cuidar – educar 

e socializar na infância buscando compreender as particularidades das crianças. 

 As creches e pré-escolas são espaços onde as crianças são capazes de socializar 

com outras crianças, suas brincadeiras, fantasias através do espaço físico que é 

essencial para o desenvolvimento das crianças, ajudando a estruturar as funções 

motoras, sensoriais, lúdicas e relacionais, que a criança desempenha no decorrer das 

atividades lúdicas desenvolvidas por elas. Segundo Rossetti, (2007, p. 186): 
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A creche não substitui a educação familiar. Ela a complementar. 
Assim, nem tudo pode ficar sob a responsabilidade das instituições de 
educação infantil. Por isso, fica clara a importância de um bom 
relacionamento entre a família e essas instituições.    
        

   Diante do exposto, devemos salientar que cuidar – educar e socializar são 

componentes indissociáveis para o desenvolvimento das crianças, pois a instituição 

de educação infantil deve oferecer elementos que integrem e enriqueçam o 

desenvolvimento e inserção social das crianças, propiciando um ambiente 

socializador e acolhedor através de uma integrada dimensão do cuidar e do educar, 

de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, 

Brasil, (1998, p. 27), “A brincadeira favorece a auto – estima das crianças, auxiliando-

as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, 

assim, para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos 

sociais diversos”. 

 Assim, nas brincadeiras, as crianças socializam com outros compartilhando os 

conhecimentos que já possui anteriormente com as crianças os quais brincam, ou 

seja, a brincadeira é considerada um fato social, um espaço privilegiado de interação 

infantil e de constituição do sujeito criança como sujeito humano produto e produtor 

de história e de cultura.  

 

Resultados e discussões 

 

  As discussões realizadas nos contextualizaram no sentido de reforçar nossa 

compreensão de que o cuidar, educar e socializar devem ser trabalhados de forma 

integrada, levando em consideração o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, 

social, ético entre outros, como sendo essenciais na vida das crianças. 

A brincadeira também é um dos aspectos essenciais nessa faixa etária 

interligando a socialização das crianças no espaço escolar, é na brincadeira que as 

crianças pensam, experimentam situações novas, vivem o mundo imaginário 

socializando e respeitando os que estão em sua volta.  
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 Vale ressaltar que a brincadeira favorece a autoestima das crianças sendo na 

brincadeira que ela interioriza determinados modelos de adultos no âmbito de grupo 

sociais diversos do qual ela está inserido. Segundo o RCNEI, Brasil, (1998, p.27): 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que 
assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papeis na brincadeira, 
as crianças agem frente a realidade de maneira não – literal, 
transferindo e substituindo suas ações e características do papel 
assumindo, utilizando-se de objetos substitutos. 

          

 Sendo, fundamental um espaço que seja adequado para que a criança possa 

brincar e socializar com seus colegas, e que nem sempre as escolas dispõem desse 

espaço adequado, principalmente as salas de aulas que deveriam ser amplas para as 

crianças desenvolveram suas capacidades de criação e imaginação, através das 

brincadeiras de faz – de – conta, como também os brinquedos devem ser adequados 

para cada faixa etária, mantendo os cuidados necessários para não ocorrer acidente 

na hora da brincadeira. Segundo Angotti, (2006, p. 106), “o direito de brincar se 

apresenta como um dos direitos da cidadania, da mesma forma que o direito à 

cultura, à arte, ao esporte, e ao lazer”. 

 É na brincadeira que a criança passa apensar nas ações: como falar, como se 

relacionar com os outros, tendo autonomia de escolher seus colegas, o brincar é uma 

das atividades essenciais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da 

criança pequena, assim como o cuidar e o educar fazem parte desse processo, em que 

o cuidar das crianças está relacionando com atenção que o professor deve ter nos 

momentos da socialização no decorrer das brincadeiras, para que elas sejam capazes 

de serem independente e mais autônoma.  

 No processo de educar, devemos considerar a necessidade das crianças serem 

respeitadas por todos da instituição, propiciando situações de cuidados que contribua 

no seu desenvolvimento e aprendizagem. Para Angotti (2006, p. 99), “Na brincadeira, 

a professora pode intervir pedagógicamente nas ações de cuidado e educação, a fim 

de promover o desenvolvimento das crianças nas instituições de Educação Infantil”. 

 Cuidar e educar são componentes indissociáveis para o desenvolvimento da 

criança pequena, a instituição de educação infantil deve oferecer elementos que 
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integrem e enriqueçam o desenvolvimento e inserção social das crianças, propiciando 

um ambiente socializador e acolhedor através de uma ação integrada da dimensão do 

cuidar e do educar. “Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o 

outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas 

capacidades. Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem 

educa” (BRASIL, 1998, p. 25). 

 Nesse sentido o professor durante as atividades, deve procurar interagir com 

as crianças, de forma que suas relações afetivas favoreçam um laço de amizade entre 

ambos em que a criança possa ter segurança e confiar no professor, havendo assim 

uma ação de cuidado e educação na interação entre a criança e o professor. De acordo 

com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, Brasil (2006, p. 

17), “Na instituição de Educação Infantil são perpassadas pela função indissociável do 

cuidar/educar, tendo em vista os direitos e as necessidades próprias das crianças no 

que se refere a alimentação, à saúde, a higiene, à proteção e ao acesso ao 

conhecimento sistematizado”. 

 É necessário, que na instituição de educação infantil exista uma conexão entre 

todos da comunidade escolar para que as crianças sintam-se seguras no cotidiano 

escolar. 

 Ficando explicito, que a creche deve ser um ambiente que ofereça condições 

favoráveis para a criança brincar desenvolvendo de forma harmoniosa seus aspectos 

nos seus primeiros três anos de vida. A criança deve ser cuidada e educada com 

carinho por todos que estão em sua volta, sendo na infância que a criança forma 

hábitos, valores e constrói a base de sua personalidade conforme Rizzo (2006, p. 57), 

“A creche pode ser realmente, um lugar perfeitamente adequado para a criança 

crescer, mesmo estando afastada de seu ambiente familiar”, oferecendo-lhe 

oportunidades para que a criança possa adquirir os hábitos e as boas maneiras, que 

são fundamentais no convívio da sociedade. Em que os professores precisam 

entender que as crianças dependem da ajuda de um adulto para ser autônoma e 

poder socializar com seus colegas, as atividades em grupo, contribui para socialização 

das crianças, através das brincadeiras de faz – de – conta por elas organizadas. Dessa 

forma: “Oferecer condições para que as crianças, conforme os recursos de que 
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dispõem, dirijam por si mesmas suas ações, propicia o desenvolvimento de um senso 

de responsabilidade” (BRASIL, 1998, p.39). 

 A criança, paulatinamente, vai conseguindo sua autonomia através de diversas 

situações, em que elas possam fazer suas escolhas, havendo uma integração entre o 

cuidar e o educar em diferentes fases como dimensões fundamentais no cotidiano da 

instituição, cabendo ao professor compreender as crianças, seus modos próprios de 

se relacionarem, pensarem entre outros de construírem conhecimentos através da 

mediação do professor sendo o cuidar, educar e o socializar indispensável no ensino 

da Educação Infantil. Para Angotti (2006, p. 66). “As interações entre os 

participantes do cuidado ocorrem a partir de inúmeras possibilidades, criança – 

educadora, criança – mãe, criança – criança. Os cenários ligados ao cuidar se 

configuram em espaços físicos diferentes mas profundamente articulados, pelo 

objetivo comum do cuidado à criança”. 

 Desse modo podemos perceber como o cuidar, educar e socializar são 

favoráveis para a garantia do bem estar da criança sem o qual dificultaria seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem,  

 

Considerações finais 

 

 Vimos no decorrer do texto, a relevância do cuidar, educar e socializar no 

cotidiano da Educação Infantil em que a criança precisa ser estimulada a adquirir os 

hábitos de higiene, alimentação, respeito com os colegas e com as pessoas com as 

quais convivem. 

 Atualmente, compreendemos a infância como uma construção histórica, social 

e cultural, respeitando as especificidades das crianças de forma que elas se sintam 

inseridas no ambiente escolar, estamos em outro período histórico em que a 

mudança é inevitável, até porque não somos seres estáticos e muito menos a criança o 

é.  

Sabemos que a criança é um ser social e que tem direito de ser cuidada e 

educada em todos os aspectos, as crianças pequenas precisam ser compreendidas 

pelos professores porque elas se comportam de uma determinada forma diante de 
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uma situação qualquer, para isso é necessário a interação entre a criança e o 

professor para que ocorra ação de cuidar educar e socializar no decorrer das 

brincadeiras no cotidiano da creche. 

 Dessa forma, as brincadeiras representam uma forma peculiar das crianças 

expressarem-se e interagirem com outras pessoas. Conforme o RCNEI, Brasil (1998, 

p.21 – 22): “No processo de construção do conhecimento as crianças se utilizam das 

mais diferentes linguagens e exercem capacidade que possuem de terem ideias e 

hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar”. 

 Neste sentido as crianças constroem seu conhecimento a partir das interações 

que estabelecem com as pessoas e com o meio em que vive. Cabendo aos professores 

proporcionarem atividades e brincadeiras livres para que as crianças despertem sua 

curiosidade interagindo com os outros. 

 Portanto, viemos salientar que o cuidar educar e socializar encontram-se 

ligados no cotidiano da educação infantil, pois as crianças precisam serem educadas e 

cuidadas independente da situação em que estas se encontram inseridas. 
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GT 7 – A Formação Humana no Sistema de Ensino Brasileiro 
 
  

O papel da arte e das letras numa sociedade em desencanto: a 

ressignificação da modernidade e os valores da sensibilidade 

 

 VIEIRA, Demóstenes Dantas 
 Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, UERN 

literaturaevida@yahoo.com.br   

  
BRITO, Luan Talles de Araújo 
Licenciatura Plena em Letras, UEPB. 

 luantalles_tdb@hotmail.com  
 

Introdução   

 

A sociedade do século XXI ainda apresenta inúmeros reflexos dos valores 

materialistas adotados na modernidade. Tendo o capitalismo industrial como 

característica extremamente marcante e a transformação do homem em apenas um 

instrumento operador de máquinas, instigando-o a competitividade, ao 

individualismo e ao materialismo, a sensibilidade humana é deixada em segundo 

plano. Diante disso, percebe-se que a instituição escolar, surgida para atender as 

necessidades do novo sistema econômico industrial, deu prioridade à formação de 

profissionais técnicos especializados no manuseio de maquinas, em detrimento da 

formação dos valores humanos, ou seja, da construção do profissional sensível que 

buscasse uma convivência harmoniosa, que se identificasse com o outro, com seus 

problemas e suas necessidades. 

Apesar de já se perceber a necessidade de transformações conceituais na 

educação devido à transição da modernidade materialista para a pós-modernidade, 

percebe-se que os traços daquela continuam ainda muito presentes na sociedade. 

Considerando o quadro social apresentado, este trabalho tem o objetivo de promover 

a reflexão sobre a necessidade vigente do resgate dos aspectos sensíveis 

indispensáveis à vida social, além de refletir sobre as contribuições da arte e da 

educação para a construção desses valores.  

mailto:literaturaevida@yahoo.com.br
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Vale então ressaltar a relevância desse trabalho no meio científico no tocante 

que visa proporcionar a reflexão sobre as vigentes transformações paradigmáticas e o 

resgate dos valores sensíveis. Urge esta necessidade: de um espelho onde o “eu”, o 

“outro”, a sociedade e os paradigmas que a regem se confrontem, para isso, 

apresenta-se esse trabalho, de forma que suscite, principalmente, entre os 

educadores, a necessidade de mudanças ideológicas, metodológicas e conteudístas 

em prol da revalorização do “ser” e da construção dos novos paradigmas que 

sutilmente surge na pós-modernidade. Levando em consideração os “valores” 

vigentes da modernidade, faz-se uma análise sobre as necessidades educacionais para 

o século XXI, refletindo sobre as possibilidades de transformação paradigmáticas e as 

contribuições da educação e da arte para a ressignificação da sociedade moderna e 

construção dos aspectos sensíveis indispensáveis à vida social. 

 

Objetivos  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi adotado como objetivo geral analisar 

as contribuições da arte e da educação para a ressignificação da modernidade, seus 

“valores”, concepções e formas de interação social. Seguem os objetivos específicos: 

identificar as influências da modernidade na educação do século XX; ressaltar as 

diferenças paradigmáticas entre a pedagogia moderna e a pedagogia pós-moderna e 

identificar as contribuições da arte e da educação para o resgate dos aspectos 

sensíveis e humanos indispensáveis à vida social.  

  

Metodologia  

 

Este trabalho, de ordem descrita e explicativa, adotou como método 

procedimental a pesquisa bibliográfica, cujo aporte teórico compreende autores como 

Gadoti (2003), Pourtois e Desmet (1999), Duarte Jr. (2000), Fischer (1976), Marcuse 

(2000), Prais (1996) dentre outros autores que, aqui, foram julgados essenciais a esse 

trabalho. Vale ainda ressaltar a dialética como método de abordagem, tendo em vista 

que se propôs uma análise histórico-comparativa de dois períodos sociais. A saber, a 
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modernidade e pós-modernidade (também chamada de reconstrução da 

modernidade). Em suma, a metodologia propôs subsidiar a compreensão desses dois 

momentos históricos levando em consideração a ressignificação da modernidade e as 

contribuições da arte e da educação para efetivá-la.  

 

Resultados e discussões 

 

A educação de uma determinada sociedade está intimamente relacionada ao 

complexo de sua formação econômica, política e, principalmente, cultural. Por não 

viver em um “gueto”, a instituição escolar sofre inúmeros problemas na consolidação 

de seus objetivos, visto que a formação “cultural” da sociedade moderna e, por 

conseguinte, de suas instituições, encontra-se bastante conflituosa.  

A escola, enquanto instituição surgida com a revolução industrial, é marcada 

por um forte sistema de valores herdados da modernidade. A competitividade, o 

individualismo, a mensuração quantitativa da aprendizagem, o positivismo, a forte 

“ordem” organizacional, o relacionamento “eu-outro”, “professor-aluno” 

extremamente neutro e, principalmente da exaltação metodológica tecnicista, são 

frutos de um conjunto de paradigmas modernos dos quais a instituição escolar 

tornou-se reflexo.  

Nessa perspectiva vale refletir sobre as reais funções da escola na 

contemporaneidade e quais os caminhos a serem percorridos na desconstrução 

desses valores e na construção do “ser humano”, ou seja, dos aspectos sensíveis, 

solidários e sociais que se julgam indispensáveis à formação humana e da convivência 

social. Quanto ao papel da escola Prais (1996, p. 58) descreve que se deve perceber 

[...] como função social e política da escola, não só a transformação e a socialização e 

critica da herança cultural acumulada, mas também a produção de um novo saber a 

fim de preparar o indivíduo para a vida da totalidade social.” 

 É necessário compreender a importância da construção desse novo saber que 

ultrapassa os limites da socialização e da critica a herança cultural. Para tal, a escola 

necessita entender o contexto do individuo, para que dessa forma possa diagnosticar 

os problemas de comportamento e socialização enfrentados pelo mesmo na escola e 



 

 

 
 

P á g i n a  | 473 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

na comunidade, a fim de proporcionar a inserção totalitária dos educandos na 

sociedade, capaz não só de um posicionamento crítico e de formação técnica, mas de 

interagir dinamicamente ante as transformações que a sociedade o faz enfrentar.   

Urge, portanto, a necessidade de reflexão sobre os princípios educacionais 

herdados da industrialização, para que dessa forma, a instituição escolar possa ter 

subsídios para promover as transformações sociais. A educação da modernidade é 

parte do processo moderno, por isso deve também ser reconstruída, pois as 

ideologias econômicas e culturais não mais devem ter domínio escolar, assim como 

também o individualismo e o materialismo. Sobre a educação da modernidade 

Pourtois e  Desmet  (1999, p.36) descreve que “a pedagogia dos tempos modernos 

teve como principio moral a energia, o voluntarismo, o trabalho e o controle de si. [...] 

a criança deve dominar-se, aprender as regras da vida em sociedade e o pensamento 

racional.” 

Em harmonia com tais pensamentos Touraine apud Pourtois e  Desmet  (1999, 

p. 14) afirma “que o drama da modernidade é que ela se desenvolveu lutando contra a 

metade de si mesma, dando caça ao sujeito em nome da ciência”.  Nesse sentido 

afirma Pourtois e  Desmet  (1999, p.23) a educação seria “uma disciplina que liberta o 

individuo da visão estreita e irracional que lhe impõe a família e suas paixões e, abre 

ao conhecimento racional.”.  Assim, a apologia a “razão” é feita em detrimento da 

construção dos valores sensíveis indispensáveis ao ser humano desencadeia na morte 

da subjetividade e do sujeito em prol da construção e produção científica e industrial.  

Confrontando-se com a modernidade, a pós-modernidade apresenta-se então como 

uma nova possibilidade de compreensão do complexo humano sociohistórico, afetivo, 

filosófico, crítico etc. Portanto, o mundo pós-moderno propõe a conciliação do saber 

racional e sensível, do objetivismo cientifico com o subjetivismo humanista.   

Perceber os paradigmas presentes na modernidade é também cogitar às 

necessidades de transformação. A construção de uma nova sociedade dar-se 

mediante um processo dialético de reflexões, considerações e mudanças, que por sua 

vez, dá continuidade ao ciclo. Consciente disso, aqueles envolvidos atuantemente 

nesse processo, como os educadores, devem estar conscientes do poder da educação, 

da arte e da tecnologia nesse novo tempo. Pode-se então coligir que urge o momento 
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de reflexão e transformações impares no processo do ensino e da sociedade. Pourtois 

e Desmet (1999, p. 45) faz alusões as concepções pedagógicas que, nas entrelinhas, 

orientam-se para a pós-modernidade. São elas:  

 
Uma concepção humanista, no sentido de que em seu centro está 
a criança, com seus interesses e suas motivações profunda; Uma 
concepção experimental, pois seu motor fundamental é a procura 
experimental; Uma concepção behaviorista, pois não rejeita de 
forma alguma o ensino programado, que permite a criança realizar 
um trabalho autônomo; Uma concepção institucional, pois incita 
as crianças a tomar decisões que lhe dizem respeito ou que se referem 
ao seu meio no discurso de conselhos de classe; Uma concepção 
marxista, na medida em que faz entrar na escola os componentes 
sociais e econômicos a lutar a favor de uma escola popular. (grifos 
meus) 

 

Quando o sistema de ensino compreender e assumir categoricamente seu 

papel político-social, confrontando as correntes pedagógicas acima citadas, de modo, 

a perceber suas relações, às mudanças sociais  tornar-se-ão frutos desse processo.  A 

criança enquanto ser afetivo, social e cultural no centro do processo, a necessidade da 

experienciação, o planejamento behaviorista, a ascensão da institucionalização na 

formação participativa dos educandos na escola e, principalmente, da formação 

critica e da conscientização da sociedade de classes, que, gerará a  consciência da 

participação dos mesmos (ativa ou passiva) na luta de classes, proporcionará a 

formação de uma sociedade liberta. Assim, pode-se inferir da educação pós-moderna 

que “O novo modelo pedagógico [...] deverá ser um sistema complexo de, que leve em 

conta as dimensões afetiva, cognitiva, social e ética do individuo, assim como os 

conflitos inerentes aos desafios culturais” (POURTOIS E DESMET, 1999, p.39).  

Pode-se inferir, que se torna pertinente atribuir à educação pós-moderna um 

caráter extremamente humanista. Construir, além de um cidadão técnico-

profissional, um ser humano apto e sensível aos problemas do outro e a critica 

humanista a sociedade, de forma que os indivíduos possam compreender a 

complexidade social ao qual estão inseridos. Assmann e Sung (2000. p. 205) chamam 

atenção sobre a impertinência das defesas individualistas de um princípio 

organizador para as sociedades humanas amplas e complexas. Os mesmos afirmam 

que   
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No interior de cada um de nós, de cada grupo social e de cada 
sociedade vive a ambivalência e a ambiguidade. Todos/as nós somos 
responsáveis e, por isso, podemos fazer algo para recriar, resgatar e 
revalorizar a sensibilidade social, redescobrir o desejo do 
reconhecimento recíproco. Deselo que nos faz deselar a felicidade 
alheia como parte integrante de nossa felicidade, por isso que faz o 
desejo de solidariedade se tornar uma necessidade vital.  

 

A educação tem que agir como investigador social, tentando conhecer as 

realidades sociais dos educandos e visando compreender os problemas de 

aprendizagem dos mesmos e buscar soluções. Vale salientar a necessidade de trazer a 

família à escola e de proporcionar o acesso e a reflexão sobre os valores humanos e da 

sociedade. Vale ainda enfatizar que a escola deve abraçar este objetivo, de lutar por 

uma educação dialógica, humanista e participativa da família e da comunidade. Isso 

pode até parecer utopia, mas a sensibilidade é indispensável, principalmente à escola. 

Certo prisioneiro, de um dos campos de concentração da segunda guerra mundial, 

traz uma forte reflexão sobre a situação atual da educação:  

 
Depois de viver todos os horrores da Guerra – “crianças envenenadas 
por médicos diplomados; recém-nascidos mortos por enfermeiras 
treinadas; mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de 
colégios e universidades” – ele pede aos professores que “ajudem seus 
alunos a tornarem-se humanos”, simplesmente humanos. E termina: 
“ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas 
crianças mais humanas.” (GADOTTI, 2003, p.13) 

 

A ideia de que os maiores latrocínios da humanidade foram realizados pelos 

países desenvolvidos, ditos educação de primeiro mundo, educação de qualidade, traz 

um forte sentimento reflexivo e, até mesmo, de horror. Qual o verdadeiro sentido da 

educação? Educar para quê? Diante dessas interrogações, a carta do ex-prisioneiro 

supracitado torna-se de grande relevância, pois traz uma resposta: ensinar para a 

humanização. Consciente disso questiona-se quais os caminhos para a construção da 

humanidade. Para responder tal pergunta, atribuímos a resposta não só a educação, 

mas, também,  à arte , pois se acredita que a mesma é um poderoso instrumento para 

concretização desse objetivo.  
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A arte enquanto manifestação do conhecimento, que expressa o estado do 

espírito humano no decorrer do tempo e do espaço proporciona o entendimento do 

próprio “ser”. Sobre a natureza da arte, Hegel apud Suassuna (2004, p. 32)  descreve:  

 

A obra de arte prove do espírito e existe para o espírito... É um meio 
através do qual o homem exterioriza aquilo que ele é... Através dos 
objetos exteriores, o homem (na arte) procura encontrar-se a si 
próprio... O autor da obra de arte procura exprimir a consciência que 
possui de si. Esta é uma poderosa exigência que advêm do caráter 
racional do homem, origem e razão da arte.  

 

Pode-se então atribuir um grande poder reflexivo à arte, que  proporciona ao 

homem expressar as angustias e anseios de seu espírito. Através dela pode expressar 

seus desejos, suas verdades, transparecer-se para o mundo e acima de tudo 

transformar-se. Pois, além de proporcionar o desenvolvimento da criticidade 

possibilita a intensificação dos valores sensíveis indispensáveis ao ser. Dessa forma 

pode-se inferir que a arte assume um papel político, pois “liberta”, “transforma”, 

“humaniza”. Sobre isso Almeida (2001, p. 18) afirma que “... as artes deveriam servir 

a interesses políticos e sociais; para discutir questões como diversidade cultural e 

formas de exclusão social e, desse modo, contribuir para a construção de sentimentos 

de tolerância, respeito, e compaixão entre as pessoas”. Nisso explica-se o “fazer arte” 

e o “glosar arte”.  Fischer (1976) questiona o porquê da necessidade humana de 

ficção, de “irrealidades”, da arte.  Isso se dá porque “almejamos escapar de uma 

existência insatisfatória para uma existência mais rica [...]. Por que esse desejo de completar 

nossa vida incompleta através de outras figuras e de outras formas? [...] É claro que o homem 

quer ser mais do que ele mesmo. Quer ser um homem total (FISHER, 1976, p.12).  

Assim, pode-se inferir que a arte é um dos instrumentos a ser valorizados na 

construção do “ser humano total”, crítico, responsável e, acima de tudo, sensível, pois 

crer-se que esses aspectos são de suma importância a formação do indivíduo. Isso 

pode até parecer idealista, mas é um idealismo necessário, educar para sensibilizar. A 

educação enquanto reprodutora de conhecimentos é vã, pede-se que a escola, seja 

agente influenciador na sociedade moderna. Que combata o preconceito, racismo, 

violência etc., a iniciar dentro dos seus domínios físicos e psicológicos. Que os 

professores possam ver seus alunos como seres humanos e não como objetos e que 
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esse sentimento seja recíproco. Que a “humanidade” comece dentro da própria 

escola, que derrube seus muros e expanda-se para a sociedade.  

 

 Conclusões  

 

Acredita-se que a instituição escolar é reflexo da sociedade na qual está 

inserida e, por esse motivo, refleti os valores culturais dessa comunidade ao mesmo 

tempo em que pode ser agente transformador da mesma. Portanto, pode-se inferir 

que a escola surgida com e para  a industrialização refletiu os “valores”, que aqui, 

julga-se, ousadamente, de “antivalores”, de toda a estrutura social, econômica e 

cultural da modernidade. Nessa perspectiva, a instituição escolar, parte integrante da 

sociedade, torna-se de suma importância na desconstrução dos antigos paradigmas  e 

da construção dos novos paradigmas sociais na pós-modernidade.  

Pode-se inferir que os valores metafísicos desconjecturados na modernidade 

devem ser almejados na nova sociedade e, a escola, por sua vez,  deve proporcionar a 

reflexão necessária à sua consolidação. Não se faz uma apologia utópica ao “espírito” 

desvinculando-o do conhecimento cientifico, o que aqui se propõe é que a educação 

do século XXI seja direcionada à conciliação dos aspectos sensíveis com o 

cientificismo, a esta, a arte apresenta-se como instrumento impar à sua construção. 

Torna-se pertinente ainda salientar que a educação e a arte, sozinhas, não podem 

transformar uma sociedade, entretanto, crer-se que as mesmas podem desempenhar 

um papel de suma importância na formação das competências criticas e, sobretudo, 

da percepção e sensibilidade indispensáveis à sua transformação. 
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GT 7 – A Formação Humana no Sistema de Ensino Brasileiro 

 

Reflexões acerca da formação docente: Exigências 

educacionais e componentes da formação do professor. 

 

BENTO, Nazaré Rafaella Barbosa 
Discente do CGE/CAMEAM/UERN 

nrafaelabento@bol.com.br 

 

Introdução 

 

Nos recentes estudos, e nos discursos acadêmicos, a formação continuada de 

professores é apontada como um dos fatores que propicia a melhoria na 

transformação do ensino. A esse sentido Vários autores vêm discutindo esse tema, 

tais como: Carvalho (1999), Demo (2002), Freire (1997), Garcia (1999), Perrenoud 

(1993), Veiga (2008).   

Hoje, nota-se um esforço muito grande do governo no sentido de suprir uma 

lacuna deixada das instituições de ensino superior na qualificação dos docentes, que 

tem investido na expansão do ensino e na sua formação nos cursos de longa e 

pequena duração. Diante da diversidade de saberes, avanços científicos e 

tecnológicos, da velocidade das mudanças no conhecimento, a escola como 

instituição de formação de indivíduos deve priorizar o fazer pedagógico, do professor 

para dinamizar suas aulas e dá sentido SOBRE O no que se esta sendo estudado. 

Entretanto, para que esse emaranhado de mudanças aconteça é necessário uma 

formação bem embasada do profissional da educação.  

Nesse sentido, compreende-se a necessidade de refletir sobre a educação, seus 

princípios, valores e política educativa, pois percebemos tantas mudanças na 

educação brasileira e mundial, que repensar a formação e prática do professor nada 

mais é que, uma sustentação a sua práxis. Assim, a formação dos professores, 

configura-se num desafio que tem a ver com o futuro da educação e da própria 

sociedade brasileira, e diante das mudanças ocorridas na política em nosso país, mais 

do que nunca na construção de uma política educacional que garanta a todos os 
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professores uma formação, comprometida, numa perspectiva de constante reflexão 

sobre a natureza do ser professor e os aspectos que permeiam a identidade docente 

de maneira significativa e transformadora. Contudo, o que se constata é que no 

processo de formação dos professores não há uma adequação do conhecimento como 

um produto a ser repassado aos alunos na perspectiva de construção do 

conhecimento, pois o mercado de trabalho exige pessoas cada vez mais capacitadas, 

preparadas e atualizadas para o exercício de suas profissões, especialmente no âmbito 

da educação, isso não poderia ser diferente. Assim, em relação a essa área, a 

preocupação se acentua, tendo em vista a especificidade do trabalho do docente em 

ter como matéria prima o conhecimento. 

Dessa forma, o interesse por essa temática surgiu a partir das experiências e 

observações de autores com relação á inúmeras publicações e discussões sobre o 

assunto relativo á formação de professores e envolvendo uma analise documental, 

das leis de diretrizes e bases da educação nacional e pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto, que teve a finalidade de fundamentar a analise de discussões do tema.     

 

Objetivos  

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar como os processos de 

formação dos professores estão contribuindo para sua prática e na valorização dos 

novos saberes. 

 

Metodologia  

 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de textos 

e livros lidos de autores que viveram a experiência em lócus, o tema formação de 

professores dando uma visão realista do fazer pedagógico do professor e seus saberes. 

Além disso, refletir as experiências em formação continuada de professores já 

vivenciada dentro e fora das instituições de ensino. 

 

Resultados e discussões 
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O trabalho objetiva apresentar a importância de um novo repensar na formação 

de professores da educação básica e sua influencia na formação de novos cidadãos, em 

meio ao novo paradigma de educação e aos avanços tecnológicos, exige cada vez mais 

que o professor da educação básica tenha uma formação que o possibilite a entender os 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características individuais 

dos educando. 

De acordo com a política de formação de professores explicitada na lei de 

diretrizes e bases da educação nacional lei n° 9.394/96 LDB, a formação do professor 

precisa estar fundamentada em uma educação para o convívio social entre diferentes 

culturas reconhecendo os valores e os direitos da humanidade,  

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender as especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos: I – A presença solida formação básica, que propicie 
o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho. II- a associação entre teorias e práticas, 
mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço, III- o 
aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades. (1996, p.18-19). 

 

O professor precisa ser formado em curso de licenciatura plena de nível superior, 

ora oferecido por universidades publicas e particulares e institutos superiores de 

educação, abrangendo a formação mínima para o magistério em educação infantil e nos 

quatro primeiros anos do ensino fundamental. Abrangendo os pré-requisitos para a 

formação em nível superior de professores destinados ao ensino na educação básica, o 

decreto n°3.276(1999) estabelece:  

 

Art.2° os cursos de formação de professores para a educação básica 
serão organizados de modo a atender os seguintes requisitos:  I- 
compatibilidade com a etapa da educação básica em que atuaram 
os graduados, II- possibilidade de complementação de estudos, de 
modo a permitir aos graduandos a atuação em outra etapa da 
educação básica. III- Formação básica comum, com concepção 
curricular integrada, de modo a assegurar as especificidades do 
trabalho do professor na formação para atuação multidisciplinar e 
em campos específicos do conhecimento. IV- articulação entre os 
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cursos de formação inicial e os diferentes programas  e processos  
de forma continuada. 

 

Conforme Veiga, a formação inicial e continuada precisa ser repensada a partir 

de três motivos: o primeiro esta ligado a forma de estruturação do currículo por área, 

o que pode contribuir para camuflar a falta de professores em numero suficiente para 

as diversas disciplina o segundo esta vinculado a identificação entre 

interdisciplinaridade e poli-Valencia do professor, reforçando a trivialidade e a perda 

de aprofundamento de conteúdos mais complexos, ficando na mera informação 

simplificada. O terceiro motivo refere-se as condições de trabalho coletivo. Isso 

esbarra nas formas de contratação do professor e na melhoria das condições objetiva 

de trabalho que devem prever tempo para os professores se reunirem para 

planejamento, avaliações, estudos e discussões em grupo (2008,p.94). 

Por isso a formação inicial e continuada, precisamos propor um balanço das 

condições ideais do ensino com as condições reais nas escolas publicas do Brasil. 

Constatamos que na ultima década, houve uma ampliação de programas de formação 

continuada destinada a professores que já estão atuando nos sistemas de ensino. 

 Às vezes são desenvolvidas em parcerias com escolas publicas (municipais e 

estaduais), dentro da instituição de ensino superior, ou em lócus na escola que muitas 

das vezes são aligeiradas, tendo mais a certificação, por exigência da legislação. 

Para Demo (2002), os cursos de formação continuada de professores precisam 

ter como prioridade a aprendizagem do aluno. Então, o professor precisa estudar, nos 

encontros de formação, teorias e praticas de aprendizagem, ou seja, é necessário 

aprender a pesquisar estratégias ativas que ajudem na construção e reconstrução de 

conhecimento. Para tanto, e necessário que haja continuidade no processo de 

formação, já que não é em um ou em algum encontro que o professor irá desenvolver 

essas aprendizagens. 

 Por isso a formação do professor objetiva além do aprofundamento e 

atualização dos conteúdos, em constante processo de auto-avaliação que oriente a 

construção das competências profissionais do professor.  

Freire (1997) defende a ideia de que ao professor se fazem necessários uma 

sólida formação e uma ampla cultura geral, a fim de que possa lidar com os dados 
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presente na cultura aluno , aqueles conhecimentos que trazem de outros lugares  e de 

outras experiências, sua visão de mundo e as leituras que faz deste mundo. 

Visualiza-se, assim a amplitude e a complexidade que envolve o campo da 

formação e atuação dos professores na atualidade, em que se destaca como 

necessidade não apenas a compreensão de como eles são formados como docentes, 

mas a tomada de consciência do reconhecimento de si próprio como sujeitos 

aprendentes que, nas relações sociais são estabelecidas formam e se formam 

enquanto pessoas, profissionais e cidadãos. O professor necessita refletir sobre sua 

prática, pois, como afirma Novoa (1992), as novas tendências apontam para a 

necessidade de formação de um professor reflexivo, que repensa constantemente a 

sua prática, ressignificando sua formação inserida nos três processos de 

desenvolvimento: o pessoal, o profissional e o organizacional. No âmbito pessoal, 

produzindo a vida do professor, estimulando a perspectiva crítica-reflexiva, com 

pensamentos autônomos, para um repensar de sua pratica e reconstrução de uma 

identidade pessoal. No profissional, produzindo a docência, com dimensões coletivas, 

promovendo a qualificação de investigadores, de professores reflexivos. No âmbito 

organizacional, produzindo a escola, transformando-a em um espaço de trabalho e 

formação. 

Ao reforçar essa questão, entende-se que a formação do educador não deve 

tratar-se apenas da sua habilitação técnica e domínio de um conjunto de informações 

e habilidades didáticas. Busca-se ter em mente a qualificação no sentido de uma 

formação humana, em sua totalidade. 

Garcia (1999) diz que a reflexão sobre a prática não pode se dar num vazio. 

Essa reflexão cria por si mesma a necessidade de resgatar da prática a teoria ou os 

fragmentos de teoria que embasam a prática de pensar na prática e estuda-la leva o 

docente a percepção dessa prática e do conhecimento anterior que possuía da mesma 

e que, de modo geral, envolve um novo saber. Pode-se dizer, portanto, que esse é um 

momento de extrema importância na formação do professor, pois permite o avanço 

sobre a própria prática e a sua ressignificaçao.  

Para Perrenoud (1993), os profissionais da educação necessitam de novas 

competências para se motivarem na atuação, de modo que os objetivos de uma 
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educação corporativa sejam melhoradas, frente a aprendizagem essenciais aos 

profissionais de hoje. Isto porque a competência constrói-se na formação do 

cotidiano escolar. 

Precisa-se tomar consciência que o processo de formação se dará presente ao 

longo de toda a vida profissional, para que venha enriquecer sua prática e 

proporcione mudanças  no contexto escolar. Nos processos de formação de 

professores, a sistematização do trabalho reflexivo construindo segundo a perspectiva 

acima referida, precisa criar condições de os professores colaborarem e trabalharem 

em equipe, facilitando, assim, a utilização de modelos e de estratégias reflexivas. 

Nessa CARVALHO et  al(1999,p.18) resalta que: 

A formação não tem um caráter cumulativo, ou seja, ela não se constrói por 

acumulação de conhecimento mais sim, por meio da reflexão crítica sobre a 

própria experiência e em interação não só com os outros elementos da comunidade 

escolar, como também com os outros segmentos da sociedade. 

Ressalto a necessidade dos professores estarem constantemente refletindo 

sobre sua prática, trocando ideias, discutindo com seus colegas de profissão. Nessa 

direção, é preciso que o professor seja permanentemente um pesquisador de sua 

prática e não somente de transmitir conhecimento. Diante desse cenário, 

consideramos que é necessário um acompanhamento mais profundo das práticas 

docentes, para compreender qual é o lugar do professor nesse processo de 

transformação da melhoria da qualidade da educação e sucesso escolar.  

Espera-se que este trabalho venha contribuir para ampliar as reflexões a 

respeito da formação de professores e assumam seu papel formador de maneira 

eficaz. 

Considerações finais 

 

Por meio desse estudo foi possível compreender que o professor é um ser 

integral, antes de ser um profissional, é também um ser humano.  

Por isso são exigidas desse profissional saberes como sensibilidade, 

afetividade, subjetividade, que vem sempre sendo trabalhados no processo de 

formação acadêmico profissional. Buscou-se dessa forma, contribuir com a formação 
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do professor da educação básica, especialmente de acordo com a LDB, e levantar 

quais seriam as ações e princípios que o professor pudesse desenvolver para atingir o 

objetivo especificado. 

Nesse sentido, não há como dissociar teoria e prática. Estas não são rivais, mas são 

duas faces integrantes de um todo, ciência e prática, articulando no desenvolvimento 

do professor, num momento de mudanças que ora vem caracterizando a profissão 

docente, sendo o professor protagonista fundamental do processo educativo. 

Pensar em formação de professores nos remete a pensar a escola como espaço 

privilegiado de formação. Para dar conta, levamos em consideração duas dimensões 

dessa formação: a que acontece dentro da escola e a que acontece fora do contexto 

escolar. 

Conclui-se afirmando que nada pronto e nunca estará. O processo se constrói no 

comprometimento pessoal e profissional, na reflexão, compreensão e reformulação 

da prática, por isso exige mudanças e novas possibilidades de conhecimento 

contínuo. 
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 MESSIAS, Renata Michele 
Graduanda do Curso de Geografia, CAMEAM/UERN 

renata.michelly@hotmail.com 
 

Introdução 

 

A ideia de educação está associada de maneira geral a crescimento, 

desenvolvimento e libertação. Ela concede ao homem sua capacidade de intervenção 

na realidade ao qual está inserido, tirando-o assim da condição de ser passivo e 

impotente diante das situações, elevando o homem a um patamar superior aos 

demais seres vivos.  O homem por meio da educação tem o poder de interferir no 

meio ao qual vive, tornando-se livre diante da sociedade e do Estado ao qual está 

ligado. Participando, assim ativamente do Estado, tanto na sua estrutura interna, 

quanto externa.  

O conceito e a forma de educação estão sendo interpretados de maneira 

contraditória e controvérsia. No Brasil, a educação vem sendo avaliada como um 

meio de transferência mecânica e opressora de informações. Com o destaque crítico 

das teses, a mesma enfrenta uma crise, marcada por abandono e esquecimento.  

 

Objetivos  

 

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma reflexão sobre o 

sistema educacional vigente no Brasil, como também, sobre seus conceitos e 

mailto:alvani.silva.2013.2014@gmail.com
mailto:lorenaluanna@hotmail.com
mailto:renata.michelly@hotmail.com


 

 

 
 

P á g i n a  | 488 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

princípios que norteiam e interferem no seu desenvolvimento. Para isso, propõe-se 

ainda elaborar uma discussão sobre a realidade da educação ao qual somos reféns, e 

procurar soluções que possam de certa forma modificá-la; promover um embate de 

conceitos e formulações sobre o sistema ao qual é empregada a educação brasileira; 

mostrar as facetas e implicações no processo metodológico de ensino-aprendizagem 

no ambiente escolar; e por último, apresentar o processo de construção de 

conhecimentos, mediados pela insuficiência, não de materiais, mas de técnicas e 

procedimentos metodológicos.   

 

Metodologia 

  

O nosso trabalho teve como suporte e referencial teórico as bibliografias de 

Paulo Freire (1997), Michel Foucault (1975) e Werner Jaeger (1936). Bem como 

pesquisas em outras fontes como: dados estatísticos, resultados divulgados pelo IBGE 

e pelo IBOPE.  O trabalho segue o método dedutivo, que seguindo as ideias Lakatos e 

Marconi (1991), que explicam que o pensamento percorre um caminho partindo de 

fatos universais ou gerais para fatos particulares.  

Para fazer a análise dos conceitos relacionados à educação teve as seguintes 

características: inicialmente foi realizado um estudo aprofundado sobre o sistema 

educacional implantado no Brasil, destacando suas particularidades e principais 

características, dando ênfase a metodologia empregada pelos educadores na hora de 

lecionar suas aulas, sendo sujeitos que se comportam de forma opressora frente aos 

educandos. (FREIRE, 1997).     

Por fim, realizou-se uma seleção de informações, que foram impregnadas no 

decorrer do resumo. Destacando ideias, associadas ao tema em foco, explorando 

autores que realizaram reflexões e indagações sobre o processo ensino-aprendizagem.   

 

Resultados e discussões 

 

A educação e o seu poder de ultrapassar as fronteiras do conhecimento 
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Educar vai além de qualquer tipo de ensinamento repassado, de quaisquer 

instruções ou orientações de mestres, professores, educadores e pais. A palavra 

educação abrange uma série de conceitos e de aspectos relacionados à formação do 

indivíduo em todos os sentidos. Está associada a crescimento, desenvolvimento, 

libertação e conhecimento. Elevando o homem a um patamar superior com relação 

aos demais seres vivos. Durante a Grécia Antiga, a educação representava uma 

espécie de cultura paidéia23 uma vez que a estabilidade das normas, ou seja, o 

controle e/ou equilíbrio dos membros em comunidade equivalia a educação.  

A ideia de cultura educacional para os gregos antigos estava relacionada à 

“essência” comunitária, ou seja, não é uma propriedade individual, mas coletiva, e 

não deve ser mercadoria de consumo, e sim uma necessidade de toda a comunidade, 

visto que a sociedade é a fonte de todo comportamento e de toda ação do homem. Os 

gregos foram os primeiros povos a perceberem a Educação como instrumento 

fundamental e essencial para o desenvolvimento do elemento homem em 

comunidade.  Esparta e Atenas duas grandes Cidade-Estado gregas tinham como 

base de regulação e sustentação social, a educação. Enquanto Atenas se dedicou a 

filosofia do espírito e a purificação da alma através da busca incontrolável pelo 

conhecimento, Esparta se dedicou à guerra, como forma de educar e civilizar seus 

membros. (JAEGER, 1936).  

 

Educação no Brasil: o abismo entre a cultura do medo e a busca da 

liberdade. 

 

 A genealogia da educação do Brasil é permeada por descontinuidades e rupturas 

que são decorrentes das mutações econômicas e estatais. A mesma vem sendo vítima 

de polêmicas e controvérsias que a levam para um estado de decadência, abandono e 

esquecimento. Muitas escolas públicas não possuem condições básicas para atender 

aos alunos, e como diz Paulo Freire (1997), não existe evasão escolar por vontade da 

criança, mas por medo do ambiente escolar. Para ele muitos professores são meros 

executores do conhecimento e os educandos simples receptores. 

                                                           
23    Paidéia- espécie de cultura educacional adotado pelos gregos durante o período da Grécia 

Antiga, em fase da formação cultural e educacional dos cidadãos gregos.  
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 Paulo Freire (1997, p.33) ao discorrer sobre a transferência de conhecimento 

professor-aluno alerta que “a narração de conteúdos pelos educadores, tendem a petrificar 

e denigrir ou fazer-se de quase morto os valores e dimensões concretas da realidade, 

implicando no sujeito e tornando-os pacientes, ouvintes, e educandos.” 

A narração dos conteúdos trabalhados em sala coloca o educador como sujeito 

ativo que conduz os educandos a memorização mecânica do conteúdo narrado ou 

exposto. Como estivessem enchendo recipientes. Quanto mais se deixem docilmente 

"encher", tanto melhores educandos serão. 

              A educação se torna um ato de apenas depositar, em que os alunos são os 

depositários e os educadores os depositantes. Sendo a mesma uma maneira de coibir 

e transformar a mentalidade dos que são oprimidos, no caso os educandos, e nunca 

mudar a sua situação e desenvolver em si sua consciência crítica reflexiva.   

 Segundo Freire (1997, p.30) o sistema educacional tem que ser adotado como 

um modelo de libertação e construção digna de aprendizagem, em uma recíproca 

troca de conceitos e opiniões entre os indivíduos envolvidos. Em que, “é impossível 

ensinar sem a coragem de querer bem, sem a valentia dos que insistem mil vezes 

antes de uma desistência. É impossível ensinar sem a capacidade forjada, inventada e 

bem cuidada de amar”.  

 Nessa perspectiva de educação mecânica, opressora e monótona, a situação 

educacional no Brasil se transforma em uma forma de coagir a mentalidade dos 

oprimidos (BEAUVOIR apud FREIRE, 1997). Emergida de implicações e deficiências 

o sistema educacional brasileiro entra em crise, não apenas por ausência de 

materiais, mas por falta de metodologia adequada e transferência correta de 

conhecimentos. Os indivíduos são os protagonistas da cultura do medo, as crianças se 

afastam do ambiente escolar, sendo tomada de vigilância e punição (FOUCAULT, 

1997).  Sobre isso, Freire (1997, p.10) nos ajuda dizendo que “na verdade não há 

crianças se evadindo das escolas, como não há crianças fora das escolas, como se não 

estivessem dentro só por que não quisessem, mas crianças proibidas de entrar e 

permanecer no sistema.” 

 O Brasil ocupa 53º lugar em educação entre os 65 países avaliados pelo 

Programa Internacional de Avaliação (PISA). Mesmo com programas de incentivo a 

matricula de 98% de crianças com faixa etária entre os 6 e 12 anos, 731 mil ainda 
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estão fora do ambiente escolar. O analfabetismo funcional de pessoas entre a idade 

dos 15 aos 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 (IBOPE), 34% dos alunos 

que cursam o 5º ano (antiga 4ª série) ainda não conseguem ler, 20% dos que 

concluem o Ensino Fundamental não dominam corretamente o uso da leitura e da 

escrita (Todos pela educação).  

 A realidade rotineira de uma sala de aula (Figura 1), revela-se através de 

alunos que se apresentam como meros ouvintes. Fatos que estão cercados de uma 

metodologia tradicional, que impede o aprendizado, interesse dos alunos e reflete na 

ausência de consciência crítica e reflexiva.  

 

Figura 1: Relação Aluno-professor. 

 

Fonte: Portal de Educação. Governo de São Paulo 

 

Considerações finais 

 

 Diante dos fatos abordados anteriormente e da realidade educacional 

brasileira, vivenciada constantemente e na relação aluno-professor, percebemos que 

muitos são os problemas e impasses existentes na educação brasileira, e que estes 

necessitam ser resolvidos rapidamente se quisermos progredir. Devemos desenvolver 

mecanismos, que possam solucionar o problema pelo qual o sistema educativo 

brasileiro enfrenta, em que pouco ensina e muito reprime. E, lutar por mudanças na 

educação, que é a base da sociedade.  
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Introdução 

 

O estágio supervisionado tem suma relevância em um curso de licenciatura, 

considerando que essa é a ocasião em que o graduando inicia o momento de 

aproximação com a realidade escolar. No qual o aluno, futuro professor, vai poder 

relacionar o conhecimento teórico-prático, ao desenvolver atividades no universo da 

sala de aula, transpondo o que foi aprendido durante seu processo de formação. O 

presente trabalho pretende abordar essas interações, que começam a ser vividas na 

universidade e se transpõem para as primeiras experiências enquanto docente. Ele se 

fundamenta na perspectiva de apresentar, dentro desse contexto, as possibilidades e 

os primeiros desafios encontrados na escola, discutida por ANTUNES (2002). As 

diferentes concepções e a possível descoberta da profissão baseado na obra de 

PIMENTA (2004), o papel de destaque que ocupa a afetividade no processo de 

construção de uma educação engajada, ética e, portanto, crítica por FREIRE (1999). E 

ainda por último, baseando-se na obra de MALYSZ (1991), tratamos a questão da 

parceria entre a escola básica e a universidade (CAMEAM/UERN), que contribui para 

que as inquietações e os questionamentos tenham respostas. 

 

mailto:adlanyfontes@hotmail.com
mailto:anapaula10_souza@hotmail.com
mailto:alcicleideferreira@hotmail.com
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Objetivos 

 

 O trabalho em questão é um impulso à reflexão, como também uma breve 

síntese acerca do Estágio Supervisionado em geografia, elencando experiências e 

práticas das aulas na universidade e também do desenvolvimento da regência. 

Refletindo sobre o processo de ensino aprendizagem durante o momento do 

estágio, elaboramos o seguinte  trabalho pensando no primeiro contato com a 

profissão levando em consideração as potencialidades, os desafios e como os 

estudantes universitários a partir desse estágio percebe a profissão que irá 

posteriormente exercer. Pois, como diz: (Freire Paulo, 2011, p 25.) “Quem ensina 

aprende ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma 

coisa a alguém.” 

Partindo desse contexto surge à necessidade de se discutir a relação do Estágio 

Supervisionado com suas práticas e aprendizagens realizadas e obtidas no primeiro 

momento do estágio em licenciatura, vem através da curiosidade de entender como 

ocorre esse processo formativo do sujeito professor, se ele é de maneira satisfatória 

ou se têm que mudar algo durante suas vivências em sala de aula no período de 

regência, de modo que, nos possibilite uma maior compreensão sobre o tema.  

 

Metodologia  

 

A metodologia utilizada neste trabalho inicialmente ocorreu através de pesquisa 

bibliográfica sobre as experiências do Estágio Supervisionado, na etapa da regência e 

de como se dar o ensino de geografia nas escolas onde atuamos, através das nossas 

próprias realidades vivenciadas nesse período, fazendo uma articulação universidade 

e escola campo de atuação dos estagiários em geografia. 

Portanto, o seguinte trabalho apresenta pontos norteadores que podem ser utilizados 

em todos que estão inseridos no ambiente acadêmicos no momento do Estagio, onde, 

estes vão ficar mais informados das questões que o estágio nos proporciona sendo de 

suma importância para o futuro profissional em geografia.    
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Resultados e discussões 

 

O Estágio Supervisionado é o primeiro contato que o aluno-professor tem com 

seu futuro campo de atuação. Por meio da observação, da co-participação e da 

regência, o licenciando poderá refletir e vislumbrar sobre suas futuras ações 

pedagógicas. O Estágio Supervisionado se torna um agente contribuidor na formação 

do professor, caracterizando-se como um momento de estudo e reflexão da prática 

docente. Ao estagiar, o futuro professor passa a enxergar a educação a partir de uma 

série de viés, que vai desde buscar entender a realidade do espaço escolar na 

perspectiva administrativa e pedagógica, os diferentes comportamentos apresentados 

pelos alunos e como esses diferentes sujeitos que interagem nesse ambiente, mesmo 

assumindo papeis distintos nutrem objetivos comuns como: a construção do 

conhecimento, o despertar crítico, a busca pela cidadania.   

A necessidade de experiência para garantir um bom profissional é indispensável 

em qualquer área de trabalho. Na licenciatura, a prática de ensino é extremamente 

significativa e além de ser parte do  cumprimento da grade curricular, é utilizada 

como medida para unir a formação profissional e pessoal do docente. Sobre isso, 

Andrade (2005) afirma que: 

 

É, portanto, o Estágio, uma importante parte integradora do 
currículo, a parte em que o licenciando vai assumir pela primeira vez 
a sua identidade profissional e sentir na pele o compromisso com o 
aluno, com sua família, com sua comunidade com a instituição 
escolar, que representa sua inclusão civilizatória, com a produção 
conjunta de significados em sala de aula, com a democracia, com o 
sentido de profissionalismo que implique competência - fazer bem o 
que lhe compete. (ANDRADE, 2005, p. 2). 

 

Pensando nisso é no estágio que podemos visualizar os primeiros desafios 

encontrados pelo aluno no estágio supervisionado, que se compromete com a 

experiência e eleva suas expectativas na função que lhe compete. Nessa etapa de 

aproximação com a profissão aparecem os primeiros obstáculos, o que liga o aluno-

professor ao que ele realmente pretende. Nem sempre animadoras as situações 

obrigam, muitas vezes, que o aluno decida seu futuro enquanto profissional nesse 

período. O mais comum desafio encontrado nesse processo é a incansável busca de 
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acertar, ou seja, o medo de não estar sendo o professor que almejava ser e se 

tornando aquele que sempre lhe arrancou criticas. Não é muito difícil que o estagiário 

se veja nessa posição logo nos primeiros momentos com a turma, a procura pela 

aceitação dos alunos sempre irá existir. Lidar com outras pessoas nunca é fácil, o 

professor tem essa difícil missão de realizar um ensino-aprendizagem significativo 

para satisfazer a si e aos seus alunos. 

O estágio supervisionado é a mais eficaz forma de aproximar o estudante com a 

licenciatura, é nesse momento de formação teórico e prática que se tem o 

entendimento do que é realmente a profissão que iremos exercer. É nessa ocasião 

torna-se possível ao estagiário, realizar a transposição didática do que vem sendo 

estudando por ele na sua licenciatura e ainda considerar o tríade ação-reflexão-ação 

como ponto de partida do seu atuar pedagógico nesse período.  O estágio é um 

momento singular em que os estagiários se vêem professores, onde começam a 

formar suas ideias e opiniões sobre a profissão, ou seja, começam a formar sua 

identidade profissional. Nestes termos, Pimenta e Lima (2010, p.43) reforça esta 

ideia ao afirmar que o estágio nos cursos de formação de professores possibilita: “que 

os futuros docentes compreendam a complexidade das práticas institucionais e das 

ações aí praticadas por seus profissionais como alternativas no preparo para sua 

inserção profissional e seu futuro como docentes”. 

É uma oportunidade para refletir sobre a profissão que se deseja seguir, pois é o 

momento de vivenciar o que foi aprendido e utilizar o conhecimento adquirido 

durante toda a preparação na universidade. O estágio pode também apresentar 

situações frustrantes e diminuir toda aquela ânsia por mudança, porém por mais que 

isso aconteça não se deve deixar que alguns freios, impeçam de realizar uma prática 

significativa permeada de ações inovadoras. Surge aqui a identidade do aluno 

universitário, se firmando e se entregando cada vez mais ao curso ou buscando novos 

caminhos para seu futuro profissional. 

No contexto Universidade e escola, a relevância no que concerne a construção 

de saberes para os estagiários de geografia, traz para os mesmos uma enorme 

contribuição na formação profissional, ambas as instituições de ensino oferecem 

experiências possibilitando a estes futuros professores na área de ensino, uma 
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formação de qualidade. Contudo a interação entre, universidade e escola ainda é 

pouco aplicada, em grande parte das universidades, essa aproximação com as escolas, 

só acontecem no momento dos estágios supervisionados. Mesmo o momento do 

estágio sendo de suma importância, se houvesse uma aproximação antes com as 

instituições escolares, os benefícios seriam bem maiores. Como, PASSINI, (2007 

p.27). Diz que:  

 

A prática de Ensino e Estágio Supervisionado está presente em todos 
os cursos de licenciaturas e devem ser considerados como 
instrumentalização fundamental no processo de formação 
profissional de professores. Assim são segmentos importantes na 
relação entre trabalho acadêmico e aplicação das teorias, 
representando a articulação dos futuros professores com o espaço de 
trabalho, a escola, a sala de aula e as relações a serem construídas. 
 

 A troca de conhecimentos no processo de ensino aprendizagem da universidade 

e da escola se faz, necessária para uma melhor construção de saberes, para os 

graduandos em geografia, e ou em qualquer área do conhecimento voltada para 

licenciatura, de modo que, O trânsito entre universidade e escola deveria ocorrer 

antes do momento do estágio. 

A discussão sobre essa aproximação universidade e escola é bastante frequente 

na academia, e o que se pretende é que haja uma cooperação recíproca entre essas 

duas instituições a perspectiva que as duas andem lado a lado, procurando 

possibilidades de mudanças para melhoria de todos inseridos nesse processo. 

Dessa forma, a participação dos graduandos em geografia no ambiente escolar, 

nas salas de aulas, das redes básicas de ensino levando novas práticas de ensino, 

através de oficinas pedagógicas, é de suma importância para quem está nessa 

instituição como também uma grande experiência para estes alunos de graduação, ou 

seja, nessa perspectiva de vivenciar a realidade escolar e estar percebendo as 

diferenças da universidade e escola, onde, os mesmos vão poder colocar em prática o 

que aprende na teoria, isto é de grande importância no processo de construção de 

saberes necessários a escola e universidade. Nesse sentido FREIRE, Paulo. (2011, 

p.40) diz que: 
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Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário á reflexão 
critica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 
prática. [...]. 
 

Outro ponto relevante que o estagiário deve despertar, a realização do estágio é 

como eles vão pesquisar e investigar certas problemáticas da educação básica, em 

que, proporcionam o enriquecimento teórico e prático à sua formação, pertinente, 

entre escola e universidade e que os mesmos considerem o ensino e a pesquisa como 

algo norteador para seu trabalho, sem deixá-los de lado e sim, trabalhando em 

conjunto ensino e pesquisa, de modo que, a experiência, a pesquisa e ensino 

caminhem lado a lado, possibilitando melhores mudanças para à autonomia 

profissional dos alunos de graduação. 

 No que concerne a Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia I e II 

caracterizam-se como um dos componentes curriculares do curso de Geografia como 

caráter obrigatório, onde, possibilita uma melhor compreensão dos discentes com 

relação às atividades desenvolvidas no ambiente escolar como também nos campos 

de estágio de maneira que estimula ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos 

científicos em que utilizam metodologias relacionadas à Geografia, portanto o estágio 

Supervisionado tem como um de seus principais objetivos preparar os discentes para 

um primeiro contato com o espaço escolar, concretizando assim a integração entre a 

teoria e a prática. 

O Estágio Supervisionado para a formação do profissional geógrafo, com relação 

à prática do ensino de geografia é pertinente, pois, não devemos nos preocupar 

somente com teorias devemos direcionara preocupação com uma significativa prática 

pedagógica, afinal vamos ser profissionais licenciados. Consequentemente, o geógrafo 

por ser um profissional que compreende os espaços e suas dinâmicas, podendo usar 

esse conhecimento de maneira que possibilite executar nas suas aulas uma 

metodologia inovadora, que seja positivo para como educador, onde juntamente com 

a sociedade busque melhores condições para o ensino. 

No momento do estágio supervisionado, o período em sala de aula traz diversas 

experiências, como a questão da prática em ministrar uma aula, tendo toda a 
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autonomia da sala de aula, onde o futuro professor começa a perceber e refletir sobre 

sua identidade profissional e qual será sua postura à frente das primeiras dificuldades 

encontradas nesse processo de iniciação à profissão. 

Por sabermos o quanto é difícil a tarefa de reger uma turma e trabalhar para que 

ela absorva conhecimentos é árdua. A expectativa por bons resultados em relação ao 

ensino e aprendizagem são enormes, embora certas situações do cotidiano escolar 

provoquem desânimo, ligado principalmente a impossibilidade e/ou ausência de 

recursos didáticos que podem fazer a diferença e tornar a aula mais atrativa aos 

alunos.  É bem verdade que os recursos didáticos não são fim e sim meios para 

alcançar resultados satisfatórios no processo de ensino-aprendizagem, contudo se 

forem bem introduzidos juntamente com as devidas metodologias obtém-se fazem a 

devida diferença. 

Existem nesse processo, e talvez por isso se torne mais interessante e 

desafiador, diversos ambientes e assim, diversas opiniões e relatos de experiências. O 

que cresce quando se tem a oportunidade de passar por essa experiência é a vontade 

de mudar e melhorar a educação desses jovens, que por mais desestimulados que a 

maioria deles seja, alguns querem estudar e aprender de verdade. 

As práticas vivenciadas no período da regência são de grande relevância para a 

formação profissional do sujeito professor, pois no ambiente do espaço escolar, por 

ser bastante diversificado, traz para sala de aula uma dinamicidade enorme, fazendo 

com que o estagiário perceba que quando no referimos ao processo de ensino 

aprendizagem não existe uma receita pronta e acabada, mas sim que deve ser feito 

sempre um planejamento, pois nesse espaço de sala de aula tudo pode acontecer. 

A avaliação que foi possível ser feita a partir dessas experiências leva em 

consideração os erros e os acertos obtidos nesse processo, para que ao término possa 

ser construído em cima desses resultados, soluções e metas para serem alcançadas e 

desenvolvidas na busca pela melhoria da formação e do profissional que se anseia ser. 

 

Conclusões  
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Nesse contexto, o estágio supervisionado na formação de professores deve 

permitir, ao aluno-professor, a articulação entre conhecimentos teóricos e práticos e 

o desenvolvimento de aptidões fundamentais à docência: criatividade, autonomia, 

tomada de decisão e, sem dúvida, reflexão sobre sua futura atividade docente. 

Percebemos que o estágio pode contribuir para uma formação inicial que permita a 

integração entre conhecimentos teóricos e práticos adaptados para sala de aula, 

trabalhados e inicialmente desenvolvidos na universidade. 

Além disso, para que o estágio supervisionado se torne um agente colaborador 

na formação do professor, é necessário que o professor coordenador e o aluno-

estagiário o vejam como uma ferramenta de vivência da teoria que lhe foi passada. 

Não é suficiente somente a participação no curso, por meio da execução das diversas 

atividades propostas. É preciso que o aluno-estagiário vá para a escola com o objetivo 

de fazer um estudo da instituição e, a partir do que foi ensinado na universidade, 

desenvolva ações que possam interferir de forma significativa no processo de ensino e 

de aprendizagem. 

Destacamos também a importância da interação os futuros professores com o 

campo de atuação, onde o estágio supervisionado caracteriza-se como um momento 

imprescindível na formação profissional. Esta atividade formativa propicia a 

experiência nas várias situações de ensino-aprendizagem e nos desafios da prática 

pedagógica. O estágio supervisionado inicia o aluno-professor no exercício da 

atividade docente, por isso, sua forma de organização e as vivências desenvolvidas 

nele são fundamentais. 
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Introdução 

 

O projeto tem como tema “a Região Nordeste, especificamente a sub – região 

Sertão,” foi idealizado a partir da analise dos questionários realizados com alunos do 

7° ano do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jovelina 

Gomes, localizada na cidade de Uiraúna - PB. Seu desenvolvimento ocorreu durante o 

Estagio Curricular Supervisionado em Geografia II, pela Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG). O qual forneceu aporte teórico e instruções para sua 

realização, de modo, a proporcionar a potencialização dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso (teoria) e por em prática, na busca pelo desenvolvimento de 

competências ao longo da vida acadêmica e posteriormente na vida profissional.  
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Por meio destes, pôde-se perceber há grande falta de conhecimento dos 

alunos, sobre a disciplina de Geografia. Diante desse fato, verificou-se a 

intencionalidade de se trabalhar uma das categorias da Geografia (espaço, território, 

lugar, região e paisagem) a Região Nordeste, especificamente a sub-região Sertão, 

mostrando aspectos físicos e naturais da mesma. A qual será vislumbrada no decorrer 

do texto. A problemática em questão é de suma importância para ao alunado, pois 

traz compreensão da Região a partir do entendimento de sua realidade e de outras. 

 

Objetivos 

 

Diante dessa problemática, o projeto teve como objetivo principal construir o 

conceito de Região, a partir da realidade ao qual os alunos estão inseridos. E de modo 

específico apresentar as características da Região Nordeste tendo como referência a 

vivência do aluno na realidade, especificar o tipo de vegetação predominante do 

semiárido nordestino, apresentar o modo como o clima influência na vegetação e 

entender a interação entre o solo, o clima, a hidrografia e o relevo da sub-região 

Sertão. 

 

Metodologia 

 

Os métodos que serão utilizados no decorrer do projeto visam proporcionar as 

relações que os conteúdos têm com o espaço de vivência do individuo a partir de 

situações em que o individuo apresenta sobre a temática e subsidiar o 

desenvolvimento de competência de modo que ele desenvolva um pensar crítico no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O projeto foi esquematizado em quatro encontros, em que cada um destes 

abrangia duas aulas, sendo no total 8 aulas de 45 minutos. No primeiro encontro 

realizado foi apresentado o projeto a turma ressaltando sua estrutura e o caminho 

que será percorrido nessa nova temporada, após isso, iniciou-se o diálogo com 

questionamentos sobre o conceito de região, visando identificar os conhecimentos 

prévios destes quanto a este conteúdo.  
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A aula seria apresentada com auxilio do data show, mas houve dificuldades na 

instalação do mesmo por motivo técnicos, o que foi necessário introduzi-la sem esse 

recurso, mesmo assim, a mesma teve continuidade, pois havia sido planejada de duas 

formas com e sem uso de recurso tecnológico. Em seguida teve a utilização do 

notebook para mostrar mapas referentes à localização do estado da Paraíba e 

imagens da Caatinga de autoria própria, com intuito de apresentar as características 

desse tipo de vegetação presente na realidade dos alunos.  

Posteriormente ocorreu a discussão da classificação das sub-regiões do 

Nordeste e os tipos de vegetação existente, com ênfase na Caatinga. A aula 

apresentada foi expositiva e dialogada, tendo a participação de toda a turma, pois eles 

mostraram interesse no conteúdo, uma vez que, a discussão do tema tinha como base 

o cotidiano dos alunos, e assim facilitou a compreensão do assunto tendo como 

resultado uma aprendizagem satisfatória, a qual foi verificada a partir dos 

questionamentos feitos durante a aula.  

No segundo encontro teve a explanação das características climáticas e a 

interação destes com os solos do sertão nordestino. Tendo como objetivo construir o 

conceito de clima, e a partir disso, proporcionar o entendimento do clima 

predominante na sub-região do sertão nordestino, isto é, o clima Semiárido, e as 

características deste, citando exemplos de precipitações ocorridas na cidade em que a 

escola esta inserida, possibilitando o reconhecimento deste e o modo como o mesmo 

influência na vegetação. Além disso, houve a explanação da diferença existente entre 

o conceito de tempo e clima, uma vez que, muitos alunos tendem a confundir tais 

conceitos. 

A próxima abordagem esteve relacionada às características do solo, visando 

desmitificar o mito de que o solo da Caatinga não é produtivo, para que os alunos 

entendam que a improdutividade presente neste é resultado do clima e não da 

especificidade do mesmo. Nesse encontro pode-se observar que a turma estava mais 

agitada do que no encontro anterior. No final da aula foi proposta a realização de uma 

pesquisa sobre os recursos hídricos presentes no seu meio de convivência. 

No terceiro encontro, a discussão esteve relacionada ao resultado da pesquisa 

proposta anteriormente, para identificar como está a situação hídrica no seu 
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cotidiano, e desse modo, ressaltando que essas características não são apenas 

vivenciadas aqui, mas no Sertão nordestino.  A aula foi expositiva e dialogada teve a 

utilização do data show, com apresentação de algumas imagens de autoria própria 

dos rios e açudes existentes no município o qual os alunos estão inseridos e imagens 

do Rio São Francisco retirada do Google imagens.  E como a hidrografia é um tema 

relevante, teve a necessidade de explicar a definição e exemplos de rios perenes e 

intermitentes no Nordeste, especificamente na sub-região Sertão. Outro ponto 

retratado diz respeito do tema comumente relatado na mídia, que é a transposição do 

Rio São Francisco, elencado a estrutura desse projeto, o custo e os benefícios e 

malefícios ao meio ambiente.  

Após isso, teve a explanação do relevo na Região Nordeste, especificamente na 

sub-região Sertão, ressaltando principalmente acerca do Planalto da Borborema. No 

entanto o planejado seria a explanação dos relevos locais, porém não foi possível, 

devido à interrupção da aula para entrega do fardamento, impossibilitando a 

conclusão da mesma. Vale destacar que a aula não saiu como planejada, pois os 

alunos estavam agitados, fizeram bastante barulho, todos ansiosos para receber esse 

fardamento.   

No quarto encontro, a explicação se deteve sobre aos relevos locais, nessa 

discussão pode-se verificar que a turma conseguiu assimilar os conhecimentos 

explanados, pois a maioria indagava, apresentava suas opiniões próprias quanto aos 

conteúdos, demonstrando assim que aprendizagem foi efetivada. Terminada o 

diálogo, ocorreu a avaliação, a qual se tratava da produção de um texto descritivo 

sobre o entendimento da música “Asa Branca” de Luiz Gonzaga, 1947, tendo como 

objetivo verificar o aprendizado dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.  

No entanto, nessa produção, o resultado não foi o esperado, pois a maioria dos 

alunos se deterão apenas a descrição das características da música, deixando faltar à 

correlação com o assunto explicado. Também se notou que eles possuem dificuldades 

quanto ao processo de escrita, tanto na resolução dos questionários quanto na 

produção dos textos proposto nessa avaliação, pois estes foram descritos com poucas 

palavras, havia erros ortográficos, falta de coerência e coesão, resultando na 

dificuldade de compreensão do mesmo.  
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No término do projeto, a professora parabenizou o trabalho realizado, 

ressaltou sobre as dificuldades que a mesma possui na utilização de recursos 

tecnológicos o que muitas vezes impede no rendimento de uma aprendizagem 

satisfatória, segundo ela, já fez cursos de informática, mas mesmo assim não 

consegue fazer uso desses recursos. Em sua opinião, é fundamental que a prática do 

professor esteja articulada com as novas tecnologias de informação, pois vivemos no 

mundo globalizado. No entanto a sua preocupação quanto a esse problema não se 

torna maior, pelo fato de já está se aposentando, faltando apenas três meses.  

 

Resultados e discussões 

 

Diante da experiência vivenciada no estágio, é importante destacar que no 

primeiro encontro, na função de professor sentimos um pouco ansioso e nervoso ao 

se deparar com a turma, mas quando começamos ministrar a primeira aula todo esse 

nervosismo tinha passado estávamos confiantes e seguro no que faziamos. Com isso 

percebemos o que Pimenta e Lima (2012, p. 103) quiseram dizer em “um dos 

primeiros impactos é o susto diante da real condição das escolas e as contradições 

entre o escrito e o vivido, o dito pelos discursos oficiais e o que realmente acontece.” 

Nesse sentido, pode-se ter uma noção que sempre haverá dificuldades a 

enfrentar principalmente no inicio da prática docente, pois será o estagio que nos 

assegurar esse primeiro contato com o ambiente escolar, outro fator é a sociedade 

que estamos vivenciando, e as dificuldades encontradas na utilização de recursos 

tecnológicos nas práticas educacionais. A inserção de recursos tecnológicos é 

necessária, mas que tragam vantagens no processo de ensino aprendizagem, pois, não 

adianta trazer tecnologias se não são trabalhadas de forma adequada, desse modo, 

impossibilitando a construção de competências tendo como resultados consequências 

para o ensino. 

 Como diz Liguori (apud REZENDE, 2002, p.11) “a qualidade educativa destes 

meios de ensino depende, mais do que de suas características técnicas, do uso ou 

exploração didática que realiza o docente e do contexto em que se desenvolve.” 
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Portanto, a inserção das novas tecnologias tem um propósito e devem ser planejadas 

antes de serem executadas. 

De maneira geral, o estágio, nos fornecesse subsídios para nos aproximar do 

futuro ambiente de trabalho, conhecendo a dinâmica existente no ambiente escolar e 

por em prática tudo que foi aprendido em sala de aula anteriormente. 

Seguindo essa linha de raciocino Andrade diz: 

 

O Estágio permite a integração da teoria e da prática –o encontro do 
geral com o particular , do conceitual com o concreto, do virtual com 
o real. É portanto, o Estágio, uma importante parte integradora do 
currículo, a parte em que o licenciando vai assumir pela primeira vez 
a sua identidade profissional e sentir na pele o compromisso com o 
aluno, com sua família, com sua comunidade com a instituição 
escolar, que representa sua inclusão civilizatória, com a produção 
conjunta de significados em sala de aula, com a democracia, com o 
sentido de profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe 
compete. (ANDRADE, 2005 p.2) 

 
O graduando, enquanto estagiário, começa a construir a prática pedagógica e 

os métodos didáticos a serem utilizados em sala de aula durante o estágio e 

futuramente na vida profissional como professor, fazendo uso da teoria e prática. 

Nesse sentido, Piconez (1991) (apud Passini 2007, p. 27) atesta “que o contexto 

relacional entre prática – teoria – prática será possível apenas através dos estágios 

supervisionados, que exigem um período de observação, preparação e por fim, a 

prática em um laboratório: a sala de aula”. Sendo assim nota-se a relevância do 

estágio para a coerência da teoria e prática na formação docente. 

Outro ponto importante, a ser discutido trata-se das grandes dificuldades 

existentes na educação, a qual pôde ser verificada, a partir do questionário realizado 

com professora supervisora, a qual se apresentou como pertencente ao método 

tradicional. Diante disso, é fundamental que haja uma postura reflexiva do professor, 

no que diz respeito à prática pedagógica relacionada aos métodos didáticos 

competentes, uma vez que a formação docente agrupada a uma didática de qualidade 

resulta no requisito relevante para que ocorram mudanças na educação que favoreça 

no processo de ensino e resulte numa aprendizagem significativa. Pois, é a didática 

que propicia os conhecimentos importantes para a efetivação da prática pedagógica.  

Conforme atesta Libâneo: 



 

 

 
 

P á g i n a  | 508 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

 

A formação para o magistério requer, assim, uma sólida formação 
teórico-prática. Muitas pessoas acreditam que o desenvolvimento 
satisfatório do professor na sala de aula depende de vocação natural 
ou somente da experiência prática, descartando-se a teoria. É verdade 
que muitos professores manifestam especial tendência e gosto pela 
profissão, assim como se sabe que mais tempo de experiência ajuda 
no desempenho profissional. Entretanto, o domínio das bases teórico-
científicas e técnicas, e sua articulação com as exigências concretas do 
ensino, permitem maior segurança profissional, de modo que o 
docente ganhe base para pensar sua prática e aprimore sempre mais a 
qualidade do seu trabalho. (LIBÂNEO, 2008, p. 28). 

 

Nesse sentido, o professor é tido mais que o detentor de saber, como era 

considerado na abordagem de ensino tradicional, tornando-se um incentivador e 

facilitador da aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Além de fomentar o dialogo 

entre os integrantes nesse processo, isto é, professor-aluno e vice-versa e apontar 

meios que contribua para associar o conhecimento teórico com a realidade dos 

alunos. 

Conforme diz Pereira (2006, p. 47) “... parece ser o papel do professor bem 

mais complexo do que a simples tarefa de transmitir o conhecimento já produzido”. 

Sendo assim, na formação do professor devem ser elencados os aspectos teóricos e 

práticos e a partir disso obter conhecimentos voltados para a reflexão da prática 

pedagógica que favoreça na constituição da aprendizagem dos alunos, bem como na 

sua formação cidadão crítico habilitado a intervir no meio o qual está inserido. 

Quanto à avaliação, é relevante ressaltar que esta se trata de uma atividade 

complexa e importante na realização do trabalho docente. Entretanto, na maioria das 

vezes, se resume apenas na elaboração de provas e trabalhos e na atribuição de notas. 

Nesse sentido, Passini (2007, p. 186) afirma que “a avaliação na maioria das escolas, 

tem servido para classificar, “castigar”, definir o destino dos alunos de acordo com as 

normas escolares”. Sendo assim, a avaliação fundamental no processo de ensino – 

aprendizagem será aquela que busca averiguar se houve aprendizagem por parte dos 

alunos, bem como verificar e corrigir os erros, além de estimular estes a terem mais 

interesse e dedicação nos estudos e de forma geral, preocupar-se com a formação e o 

processo de desenvolvimento dos alunos dentro e fora da sala de aula. 

Conforme atesta Passini: 



 

 

 
 

P á g i n a  | 509 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

 

Devemos entender a avaliação formativa como processo, sendo 
contínua e integrada ao dia-a-dia do professor e do aluno. Ela vai 
além da sala de aula ou de uma prova, tendo caráter integral, pois 
avalia não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também o 
desenvolvimento emocional e as habilidades em construção do aluno. 
(PASSINI, 2007, p. 188) 

 

Foi esse tipo de avaliação definida como formativa utilizada no estágio desde o 

momento da aplicação do questionário até o último dia de prática. Pois com base 

nela, pode-se perceber que os alunos aprenderam os conteúdos explanados, mesmo 

apresentando algumas falhas na produção do texto escrito, porém nos diálogos feitos 

durantes as aulas demonstraram que assimilaram os assuntos expostos. As 

colocações feitas por eles surpreenderam até a professora supervisora, já que segundo 

ela, tal turma não era participativa, e durante o estágio pouco a pouco, eles foram 

deixando a timidez de lado, e começaram a indagar dialogar comigo. Consideramos 

isso uma conquista significativa na prática pedagógica. 

Todavia, diante dessa avaliação realizada no projeto, notamos que o mesmo 

atingiu o objetivo esperado, uma vez que contribui de forma satisfatória no processo 

de ensino – aprendizagem dos alunos, e, além disso, essa experiência foi fundamental 

no processo de formação acadêmica, pois está auxiliando na construção da identidade 

como profissionais docentes. 

 

Considerações finais 

 

Contudo, a vivência durante o estagio é de suma importância para a formação 

docente, pois, favorece ao graduando a oportunidade de relacionar a teoria com a 

prática, além disso, possibilita o conhecimento da realidade escolar, como também o 

contato com a sala de aula. E nesse momento enquanto docentes em formação 

devêramos exercer uma postura crítico e reflexivo quanto as práticas pedagógicas 

aplicadas em sala de aula, pois sabemos que estamos inserido em um mundo 

globalizado, que vive em constante transformação, e por isso o professor deve sempre 

refletir seu trabalho em sala de aula para que consiga um ensino de qualidade, como 
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também a criação de novo meios que proporciona outras possibilidades de ensino-

aprendizagem. 

É por meio do estágio que o graduando passa a se caracterizar como um 

professor, com a transmissão dos conhecimentos teórico adquirida no decorrer da 

graduação aos alunos da escola básica a partir da prática, além do mais é necessário a 

realização do planejamento, no entanto, o professor planeja, mas nem sempre ocorre 

como o esperado prejudicando o desenvolvimento dos planos, nesses casos é 

necessário que o professor tenha em mente sempre um plano B, casos isso ocorra no 

dia-dia para não prejudicar o processo de ensino. 
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GT 8 – O Espaço Educacional e a Construção de Conhecimentos: Experiências de Estágio 
Supervisionado 

 

Há Construção de conhecimento geográfico na escola? 

 

ARAÚJO, Josélia Carvalho de 
Departamento de Geografia, UERN 

     joseliacarvalho@gmail.com 

 
SILVA, Moacir Vieira da 

SEE-RN, E.E. Freitas Nobre, Mossoró 
moacirvs31@hotmail.com  

 

Introdução  

 

O conhecimento é produzido continuamente. São igualmente renovadas as 

técnicas de obtenção deste conhecimento. É importante ressaltarmos que os 

conhecimentos dos professores e dos livros não bastam aos alunos, e que estes 

podem, quando incentivados e acompanhados sistematicamente, produzir 

conhecimentos – ao seu nível, segundo o seu alcance.  

Mas algo nos instiga a uma pergunta central: o que é, afinal, construção de 

conhecimento na educação básica? E esta, certamente, conduz-nos a outras, 

secundárias: quais experiências têm sido vivenciadas nas aulas de geografia na escola 

básica, que denotam efetivamente um processo de construção de conhecimento 

geográfico para o aluno? Em que medida esta prática tem sido exercitada, ou, quando 

não exercitada, o que tem contribuído para negligenciar uma orientação já tão 

consagrada no aporte teórico atinente ao ensino, especificamente, ensino de 

geografia? Quais fatores concorrem para este quadro, seja ele de incipiente 

experiência de pesquisa na escola, seja de total ausência da mesma?  

Estas são inquietações a nós postas cada vez que nos aprofundamos em 

leituras e discussões em nossas aulas que tenham como foco o Ensino de Geografia; 

quando estabelecemos contatos com escolas parceiras de Estágio Curricular 

Supervisionado em Geografia; e ainda mais, quando participamos de eventos 

acadêmicos que versam sobre a temática. Nestas interações, identificamos um hiato 

mailto:joseliacarvalho@gmail.com
mailto:moacirvs31@hotmail.com
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abissal entre teoria e prática, entre o discurso e a postura, até mesmo entre o 

acadêmico e o profissional.  

 

Objetivos  

 

- investigar o processo de construção do conhecimento geográfico por parte 

dos alunos na educação básica; 

- identificar os fatores que concorrem para uma significativa prática de 

construção de conhecimento geográfico pelos alunos da escola básica, e evidenciá-los; 

ou, do contrário, os fatores que tolhem a capacidade criativa do aluno de geografia da 

escola básica, e propor transformação; 

- consolidar o exercício da docência segundo a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

- exercitar a prática da pesquisa junto ao alunado do Curso de Geografia 

Licenciatura, concorrendo para a melhoria da qualidade do ensino de graduação, 

assim como para viabilizar formas de atuação em atividades de extensão para alunos 

estagiários; 

- favorecer uma aproximação continuada entre academia e escolas campo de 

estágio; 

- consolidar uma proposta de formação de professores de geografia com perfil 

reflexivo, continuamente renovado e profissionalmente comprometido.   

  

Metodologia  

 

Desenvolvemos uma pesquisa acerca do processo de construção do 

conhecimento na educação básica, em cujas escolas orientandos de estágio curricular 

supervisionado estiverem atuando, sendo realizada em conjunto com os alunos 

estagiários, seguindo os quatro níveis de estágio. Outras atividades foram 

desenvolvidas: apresentação os resultados da pesquisa para a comunidade escolar, 

por meio de seminário, bem como apresentação em eventos acadêmicos e publicação 

em periódicos; adotamos uma prática de pesquisa por meio das disciplinas voltadas 
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para o Ensino de Geografia, tendo como sujeitos professora e alunos do Curso de 

Geografia Licenciatura; participamos em eventos de cunho científico, com vistas à 

divulgação permanente dos resultados da pesquisa; promovemos um canal 

permanente de articulação entre o Curso de Geografia Licenciatura e os professores 

colaboradores com respectivas escolas, por meio da criação e acompanhamento do 

“Laboratório Virtual de Educação Geográfica” (LAVEG) – em fase experimental –, a 

partir do qual serão estabelecidas discussões temáticas, divulgação de eventos 

científicos e de aperfeiçoamento, e cooperação mútua, com o intercâmbio de 

materiais digitais e metodologias de ensino, os quais poderão ser disponibilizados 

pelos integrantes por upload ou acessados por dowload; utilização dos resultados da 

pesquisa tanto para a capacitação do alunado do Curso de Geografia Licenciatura 

quanto dos professores colaboradores do estágio curricular supervisionado; 

elaboração de uma proposta de iniciação científica voltada para a educação básica, a 

partir da experiência com o ensino de geografia, por meio do estágio curricular 

supervisionado, incluindo disciplinas afins. 

 

Resultados e discussões 

 

A Propósito da construção do conhecimento 

 

De início, cumpre-nos questionar se produzir conhecimento é competência 

exclusiva, quase sempre designada ao acadêmico, quando da elaboração do seu 

trabalho monográfico; ao mestre, que por meio da sua dissertação, evidencia sua 

maturidade no ato de pesquisar; e até mesmo ao doutor, que por meio da sua tese, 

demonstra a sua capacidade em discutir, atualizar ou revalidar teorias, e assim 

renovar o conhecimento socialmente construído pela humanidade.  

Ora, se o ser humano, que por sua capacidade de intervenção no meio em que 

vive, transforma-o para a sua sobrevivência, e o torna mais aprazível a ela, consegue 

evoluir a técnica em seu favor, e construir grandes obras de engenharia, descobertas 

para a convivência com fenômenos aparentemente inexplicáveis de imediato, por que 

o conhecimento, recurso primordial para esta interação entre o ser humano e o meio, 
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poderá continuar relegado à simplória reprodução na escola, desvinculada de 

qualquer questionamento ou renovação? 

Certamente, com o processo de renovação da escola, fundamentado em um 

novo modo de pensar a educação, tem desenvolvido experiências de produção de 

conhecimento, mesmo que pontuais, pouco expressivas, e muitas vezes, pouco 

valorizadas, pela simples falta de divulgação em eventos voltados para tal fim, os 

quais, quase sempre, limitam-se à academia. 

Nesse contexto, interrogamos sobre o que tem feito a escola básica no sentido 

da construção do conhecimento geográfico por parte do aluno, conforme defende 

Cavalcanti (2005, p. 137-166), em suas “Proposições metodológicas para a construção 

de conceitos geográficos no ensino escolar”. São proposições fundamentadas no 

pensamento de Vygotsky, as quais apontam para uma prática sócio-interacionista na 

sala de aula, em detrimento daquela prática já tão consagrada, a do “conteudismo”.   

Daí, outra inquietação se nos descortina: qual o papel da academia na 

formação de professores, visto que esta forma novos profissionais a cada ano? Ora, se 

de um lado, a escola não está contribuindo para a reelaboração do conhecimento 

socialmente construído pela humanidade, por meio da descoberta de novos enfoques, 

diante de tantos novos desafios apresentados a cada dia, certamente, a academia 

igualmente tem sua parcela de contribuição para este quadro. E é neste sentido que 

Oliveira; Pontuschka (2006), ao proporem repensar e refazer a prática de Estágio 

Curricular Supervisionado no Ensino de Geografia, fazem isto a partir de uma firme 

constatação de que, parafraseando as autoras, o novo professor já entra “envelhecido” 

no processo, pelo fato de reproduzir práticas cristalizadas de ensino, baseadas quase 

que exclusivamente no ato de transcrever para o caderno o que é “ditado” pelo 

professor por meio da lousa; o qual, por sua vez, quase sempre é “ditado” pelo livro 

didático ao professor, que no afã de “bater” o conteúdo referente a determinado 

grupo de aluno, ocupa mais parte do tempo em copiar, negligenciando sobremaneira 

o seu ato de pensar e fazer seus alunos pensarem. Faz-se mister, portanto, sair da 

condição de “bater” conteúdo, para, efetivamente, produzir conhecimento. 

Onde estariam as concepções de ensino baseadas no conceito de “Zona de 

Desenvolvimento Proximal”, de Vygotsky? Estamos assim apontando para este 
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conceito, pelo fato de ser leitura presente, proficuamente discutida e defendida por 

professores e alunos na academia, a qual consiste na  

 

[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1984, p. 97).  

 

E isto se faz com o mais maduro ou experiente – seja o professor ou colegas de 

turma – conduzindo o estudante menos maduro da condição ‘real’ para a ‘potencial’ 

do seu nível cognitivo. Ou seja,  

 

[...] a possibilidade de formar uma ‘zona’ entre si e seus alunos, com o 
intuito de trabalhar com funções e processos ainda não amadurecidos 
neles, mune o professor de um instrumento significativo na melhoria 
da qualidade de suas aulas, no tocante ao desenvolvimento intelectual 
dos alunos e, em conseqüência, propicia condições melhores de 
aprendizagem efetiva (CAVALCANTI, 2005, p. 140).  

 

Entendemos então que a tarefa de construção de conhecimento pelos alunos 

na educação básica se faça por meio da prática da pesquisa, devidamente qualificada 

em seu significado etimológico, fugindo a práticas corriqueiras de mera busca, que 

ganham cada vez mais destaque no cumprimento de atividades. Neste sentido, Bagno 

(2000, p. 16) interpela: “O que é pesquisa para você, professor?” O autor então se 

propõe a questionar o tipo de pesquisa ao qual estamos acostumados a presenciar. 

Ora, sabemos que é de grande importância o exercício de produção sistemática 

de conhecimentos por parte do aluno na educação básica, para o seu desenvolvimento 

intelectual e humano. Algo que certamente já ocorre: por meio das discussões em 

aulas, das atividades em geral, e até mesmo das provas escritas, apesar de nem 

sempre este ser considerado um momento para tal fim, dependendo da postura sócio-

filosófica de educação que tenha o professor. Na verdade, este conhecimento 

produzido não é percebido porque não é publicado regularmente, não se materializa 

sob a forma de texto verbal, não-verbal, experiências e formas materiais (produtos). 

Acrescentamos ainda o problema do demasiado número de atividades que se 

acumula a cada aula. Atividades estas que sobrecarregam professor e aluno, sem 
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muitas vezes apresentar um produto final. Quase sempre o aluno é convocado a 

“pesquisar” uma infinidade de assuntos, sem aprofundar nenhum. Muitas vezes, em 

meio à pressa do fazer de última hora, a impressão de textos diretamente da Internet 

é o “recurso metodológico” do qual o aluno lança mão; e o professor, envolvido num 

grande número de atividades para avaliar, nem percebe a falta de originalidade do 

trabalho apresentado. Cumpre-se uma etapa (bimestre, trimestre ou semestre), e o 

aluno pouco ou nada escreveu sobre algo, pouco aprendeu, aprofundou ou expôs o 

seu ponto de vista sobre determinado assunto. É um sujeito passivo no processo de 

ensino-aprendizagem: faz trabalhos, não para desenvolver sua cognição, mas para 

atender ao pré-requisito de uma nota.  

Defendemos que, uma vez apresentadas discussões como estas aos alunos em 

processo de formação no curso de Licenciatura em Geografia, esperamos que os 

mesmos consigam fazer a transposição daquilo que defenderam enquanto estudantes, 

para aquilo que assumirão enquanto profissionais. Eis porque o quadro ora exposto 

nos instiga a uma investigação científica contínua: desvendar o ponto de 

“esgarçamento” entre o que os alunos aprendem na academia e o que estes mesmos, 

quando professores, assumem na prática docente na escola básica.   

Entretanto, temos a convicção de que a formação do professor, no nível da 

academia, prima pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e que 

muitas são as oportunidades que os futuros professores de geografia têm de, na sua 

formação, exercitar a prática de pesquisa, tão cara à construção do conhecimento. E, 

uma vez exercitada esta prática, terão condições de efetivá-las quando efetivamente 

professores. Isto é o que se depreende do pensamento de Pontuschka; Paganelli; 

Cacete (2007) ao tecerem considerações sobre a pesquisa na formação do professor. 

Assim, por entendermos que a pesquisa tem a função de dar uma resposta 

tanto teórica (à ciência) quanto prática (à sociedade), propusemo-nos a desenvolver – 

e desenvolvemos – um trabalho de pesquisa junto às escolas campo de estágio, cujos 

alunos estiverem sob nossa orientação de Estágio Curricular Supervisionado no 

Ensino de Geografia; para, em seguida, e contribuindo para o amadurecimento do 

próprio ensino de graduação deste aluno estagiário, pela prática da pesquisa, 

conduzi-lo a uma resposta prática, envolvendo os alunos da escola básica num 
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processo de construção do conhecimento, bem como dando suporte teórico-

metodológico ao professor colaborador, fazendo-o assim refletir sobre sua prática, o 

que se configurará em seguida numa proposta de extensão, alicerçada na metodologia 

de pesquisa-ação. 

Ressaltamos que a proposta ora em tela se configurou essencialmente e a 

princípio de pesquisa, porque, como vemos, está permeada de inquietações, as quais 

demandam respostas, e por entendermos que é a pesquisa propulsora de qualquer 

processo transformador. Assim, precisamos diagnosticar para podermos começar a 

intervir; ler a realidade para podermos transformá-la, seja no âmbito da academia, 

abrangendo o ensino; seja no âmbito da escola básica, abrangendo igualmente o 

ensino, mas já se projetando num processo de extensão, como resposta da pesquisa 

então desenvolvida à comunidade escolar.  

Assim, uma vez “respondidas” tais questões por meio de uma pesquisa 

desenvolvida em conjunto com alunos estagiários nos dois anos do estágio seu 

Estágio Curricular Supervisionado no Ensino de Geografia, o qual abrangeu os níveis 

de Ensino Fundamental (séries finais) e Médio, os resultados alcançados foram 

indicadores de formas de atuação continuada juntos às escolas campo de estágio, e 

sendo como que “testadas” em sua viabilidade, transcorrendo em mais dois anos de 

Estágio Curricular Supervisionado no Ensino de Geografia, configurando-se numa 

proposta de extensão universitária, já apresentando resultados para a comunidade 

pesquisada. E, por fim, com as experiências acumuladas e transformadas em 

relatórios de pesquisa e registros e elaboração de matérias das atividades de extensão, 

tais recursos retornarão tanto para contribuir com o ensino de graduação quanto 

para o da educação básica, em mais dois anos de experiência, com um novo grupo de 

alunos estagiários.  

Estamos então diante de uma experiência de indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, bem como do esforço responsável de aproximar escola e 

academia, não só tendo o primeiro como “campo de experimentação”, mas como 

parceiro de um processo que acreditamos ser contínuo. Alcançados estas etapas de 

experiência, que se iniciaram por uma pesquisa, projetaram-se numa extensão, 
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concomitante ao ensino, tanto básico quanto superior, consolidar-se-á assim uma 

efetiva prática do nosso trabalho de docência, cujo foco é o Ensino de Geografia.    

 

Conclusões  

 

A proposta de trabalho ora apresentada, voltada para a prática da pesquisa na 

formação dos futuros professores de geografia, por meio da atuação no Estágio 

Curricular Supervisionado em Geografia, na medida em que contribui para a 

pesquisa, é, a nosso ver, o ponto inicial da produção do conhecimento na educação 

básica, haja vista iniciar-se desde a formação dos futuros professores.  

Assim, uma vez assumida a pesquisa no exercício da docência acadêmica, esta 

se projetará sobre a formação do alunado de graduação, instigando-o a exercê-la com 

segurança no exercício da profissão na educação básica, com a experiência adquirida 

em sua formação Pontuschka; Paganelli; Cacete (2007). 

Com a efetivação da proposta já referida, esperamos contribuir para um 

adequado encadeamento das dimensões da universidade, quais sejam: ensino, 

pesquisa e extensão, assumindo estas três dimensões por meio do exercício da 

docência. E assim sendo, a referida instituição contribuirá sobremaneira para a 

formação dos futuros professores de geografia, pela interação com as escolas campo 

de estágio e por uma formação cada vez mais sólida dos alunos do Curso de Geografia 

Licenciatura, tendo como efeito um caráter de excelência de na formação 

profissional.  
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Introdução  

 

As práticas de ensino e aprendizagem em sala de aula perpassam o contexto da 

escola. Ações e comportamentos dos professores são discutidos e analisados na busca 

de uma melhor metodologia de aprendizagem, diante de uma sociedade que muda 

em escala global. Mesmo em seus níveis de desenvolvimento, essas mudanças são 

presente em diversos territórios.  

Classificamos a sociedade atual como a sociedade da velocidade das 

informações, cibersociedade, do alto grau de interação do social, dos governos e na 

economia, robótica e das relações virtuais bem marcantes. Ciente dessa construção 

social, a escola deve se adaptar às novas formas sociais de representação.  

Os professores, na sua prática diária educacional, dia após dia, constroem sua 

metodologia de trabalho aperfeiçoando sua prática. Assim, os educandos em 

Geografia, no ato de realizar sua prática no estágio supervisionado, estarão tendo um 

espaço de construção empírico de conhecimentos pertinentes ao âmbito escolar, 

podendo então comparar teorias com as práticas, analisar as dificuldades diárias, 

problematizar a função do professor, fazer um perfil do atual aluno, fomentar 

metodologias e fortalecer a relação escola-universidade, aluno dos ensinos 

fundamental e médio com o ensino superior. 

Diante da necessidade de qualificação de professores em Geografia, 

 

No curso de Geografia, cujo objetivo é a formação de professores, 
sentimos a necessidade de discutir a importância da práxis na vida 
acadêmica de cada um dos graduandos e exercitar a prática 
praticando, exercitar o planejamento planejando, discutir a relação 
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professores-aluno relacionando-se com os alunos, aprender a avaliar 
avaliando atitudes, trabalhando, conhecimento em construção etc. 
(PASSINI, 2010, p.28) 
   

É essencial o conhecimento da rotina dos professores de Geografia, suas 

formas e metodologias de ensino e aprendizagem e o Estágio nos proporciona essa 

aproximação com a escola, com a realidade que passamos a conhecer com essa 

vivência e assim podemos entender o que acontece dentro da escola e aprendermos a 

lidar com o dia-a-dia diversificado e diferenciado dos dias já vividos. 

Neste trabalho, conheceremos como se deu a prática da disciplina Estágio 

Supervisionado IV, que ocorreu nos meses de outubro e dezembro de 2012, onde as 

atividades foram realizadas em duas turmas de 3º ano do ensino médio em uma 

escola pública localizada no bairro Conjunto Ceará, pertencente a periferia de 

Fortaleza. 

  

Objetivos  

 

Neste trabalho veremos de maneira prática a colaboração das práticas de 

estágio supervisionado para a formação do docente em Geografia, sendo possível 

analisar de que maneira a presença do aluno de graduação em uma sala de aula da 

educação básica pode ser a maior contribuição para sua decisão em continuar ou não 

na licenciatura. 

Além de podermos compreender melhor o espaço escolar e presença da 

Geografia de maneira atuante para ajudar o aluno a se encontrar dentro do conteúdo, 

sabendo que ele próprio é agente ativo na construção/transformação do espaço 

geográfico. 

  

Metodologia  

 

A construção deste trabalho está baseada na prática do estágio supervisionado 

e esse se dividiu em quatro atividades distribuídas em duas etapas: a primeira etapa 

corresponde também a primeira atividade que é a observação da aula do professor. 
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Neste primeiro momento o contato com as turmas se dá de maneira passiva, 

pois apenas há a observação da aula e dos alunos. 

Já no segundo momento, acontecem as outras três atividades, com uma 

participação mais ativa, sendo elas: o aplicativo (neste caso é a exibição de um vídeo 

onde se discutiu sobre o mercado de trabalho), a aula ministrada de acordo com o 

conteúdo do livro didático e a auto-avaliação, onde os alunos avaliam as atividades 

realizadas, o desempenho de quem as ministrou e até mesmo a sua própria 

participação nas aulas. 

  

Resultados e discussões 

 

Realizado nas turmas A e B do 3° ano do ensino médio as aulas das respectivas 

turmas aconteciam no horário da manhã das segundas-feiras, o que contribui para a 

baixa frequência, que possuía como média de 20 alunos por aula, sendo que as turma 

tinham 34 e 36 alunos matriculados, respectivamente.  

O estágio iniciou com as observações, as aulas assistidas estavam introduzindo 

o conteúdo sobre Espaço Urbano do Mundo Contemporâneo, este presente no livro 

didático Geografia Geral e do Brasil – Espaço Geográfico e Globalização, volume 3, de 

Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. 

Durante a observação é notável certo desinteresse de boa parte da turma, 

aparentemente não só pela Geografia, apesar de esta ter a fama de ser algo 

extremamente enfadonho e desinteressante (KAERCHER, 2010, p. 64). 

O professor mantinha a mesma metodologia nas suas aulas: tempestade de 

ideias, escrevia o conteúdo no quadro, explicava e passava o exercício do livro. Levava 

um tempo considerável realizando a frequência, visto que eram duas aulas geminadas 

e rapidamente terminavam. No caso da turma B ainda tinha uma “quebra” no ritmo 

da aula, pois era interrompida pelo intervalo. 

Apesar de o professor ter um bom relacionamento com os alunos e falar com 

segurança em relação ao conteúdo, foi observado que os alunos não correspondiam as 

tentativas de estímulo do professor, nos fazendo refletir sobre o que havia de errado 

com a metodologia adotada. 
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O Aplicativo 

 

A primeira participação direta com as turmas aconteceu logo após o Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem. A sugestão do professor foi de que fosse passado 

primeiro a atividade do filme com intuito de os alunos “relaxarem” um pouco. 

Boa parte dos alunos fez o Enem, mas mesmo assim estavam em bom número 

na sala. Já foi notado nas falas anteriores que os eventos dominicais serviam de 

desculpa para a ausência nas aulas do dia seguinte. 

O vídeo utilizado para o aplicativo foi uma seleção de cenas do filme O Diabo 

Veste Prada. Nestas cenas continham momentos relacionados a processo de seleção 

de emprego (entrevista) e discussões sobre a vida no trabalho, relacionamento com os 

colegas de trabalho e a influência deste na vida pessoal. 

A escolha deste filme foi feita, primeiramente, por ele ser popular e assim 

poder se tornar mais atrativo aos alunos; e segundo porque aborda um tema que é a 

busca pela realização profissional e a protagonista passa pelas fases comuns para se 

conseguir um emprego: o envio do currículo, a entrevista, a adaptação com o novo 

ambiente de trabalho, o enfrentamento das dificuldades de relacionamento com os 

colegas de trabalho e com o chefe e, enfim, a superação dessas dificuldades e o 

crescimento desejado dentro do que faz; também fala das frustrações pessoais e 

profissionais, de como os ambientes frequentados e pessoas que o frequentam 

podem influenciar no nosso jeito de viver e até mesmo de vestir. 

Então, após a exibição do vídeo, realizamos uma discussão sobre mercado de 

trabalho e temas mais específicos como entrevista, separar relacionamento pessoal do 

profissional, como lidar com o chefe, como os alunos veem o mercado de trabalho 

após o Enem, dentre outros temas. 

Na turma A, a participação foi mais expressiva, com pequenos debates e 

diálogos sobre os assuntos comentados; já na turma B houve uma participação tímida 

de alguns enquanto a maioria preferiu apenas ouvir. Apesar de ser um tema que 

interessasse a eles, pois todos querem saber o que fazer quando chegar a hora de 

trabalhar e o que buscar, mal dialogavam sobre o filme e os temas comentados.  
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Mesmo sabendo que a exibição de filmes nas escolas não é novidade, eles 

costumam ajudar o aluno a se interessar por aquele momento, porém o que foi visto é 

que a apatia deles é um obstáculo gigantesco a ser transposto. 

 

A aula 

 

Após a atividade do aplicativo foi chegado o momento da aula do conteúdo do 

livro didático. Continuando o conteúdo iniciado pelo professor, a aula foi sobre a 

unidade 10: As Cidades e a Urbanização Brasileira, do livro didático já mencionado. 

Tendo como recursos didáticos a lousa, o livro didático, o projetor e notebook, 

a aula pôde fazer relação direta com o tema trabalhado no aplicativo, ligando assim a 

criação e o crescimento das cidades ao mercado de trabalho, oferta e busca de 

empregos, surgimento de novas vagas e novas profissões. 

Apesar da pouca participação dos alunos em ambas as turmas, boa parte deles 

esteve atento ao que foi falado em sala. Da mesma forma da aula do aplicativo, a 

participação da turma A foi mais intensa, houve alguns questionamentos e algumas 

discussões; na turma B houve algumas participações, porém estas se concentravam 

nas mesmas pessoas. 

O momento em que os alunos mais estiveram atentos foi quando conversamos 

sobre o Conjunto Ceará e a história do bairro foi contada. Esse momento surgiu 

quando falamos da cidade de Fortaleza, seu crescimento, a vinda de imigrantes e 

então a construção do bairro para abrigar parte dessas pessoas oriundas de outras 

cidades do estado. 

Falar do bairro, fazendo a relação com o conteúdo ministrado contribui para 

que o aluno se sinta mais a vontade para participar da aula. A identidade com o lugar 

faz com que o aluno tenha segurança no que está falando e não tenha vergonha de 

perguntar sobre o que não sabe ou não entendeu. 

Ao contar a história da criação do Conjunto Ceará, fiz menção direta à criação 

das Unidades de Vizinhança, as UV’s. Essas Unidades de Vizinhança são as escolas 

que foram criadas no bairro. A principio foi criada uma UV a cada 100 casas. Existe 

no Conjunto Ceará 11 unidades de vizinhança e essas escolas são administradas pela 
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prefeitura e pelo estado. Infelizmente as escolas mal são conhecidas pelos nomes 

oficiais e também não se costuma explicar o porque do nome “unidade de 

vizinhança”. Isto foi observado quando o assunto foi introduzido e houve certa 

“admiração” pela história que poucos conheciam. 

 

A Auto-Avaliação 

 

Das atividades realizadas no estágio, a auto-avaliação se configura como uma 

parte importante para a construção da formação de professor. Saber de suas 

deficiências pela visão de quem está diretamente atento ao seu desempenho é 

fundamental para que se realizem mudanças relevantes e se procure complementos 

para sua atuação dentro de sala de aula. Para Silva 

 

Na educação, o ato de avaliar constitui-se num processo de encaminhamento 
para detectar o estado em que se encontram as pessoas e os demais 

elementos envolvidos no cotidiano dos espaços educacionais, no sentido de 
estabelecer determinada comparação entre o que se conseguiu realizar e o 
que se objetiva atingir, para o estabelecimento de juízos de valor. (p. 103) 

 

Quanto a esta atividade realizada com turmas de 3° do ensino médio, observa-

se o quanto você pode estar acertando ou não dentro de sala de aula. Para que se 

obtivesse esse retorno, um questionário foi aplicado com as turmas trabalhas.  

Composto por questões de marcar com os itens “ótimo, bom, razoável e ruim”, 

mas com espaço para comentários, o aluno se sentiria a vontade para escrever o que 

gostou ou não das aulas com a presença e intervenção da estagiária.  

Os alunos foram questionados quanto à utilização do filme, a aula expositiva 

com a utilização do livro didático, o desempenho da estagiária e uma questão aberta 

para tecerem comentários em relação ao que poderiam melhorar na aula e que 

materiais poderiam contribuir para que a estagiária se saísse melhor em sala de aula. 

Dentre as mais variadas respostas obtidas nos questionários realizados com os 

46 alunos que configuram as turmas A e B do 3° do ensino médio da escola, pôde-se 

observar um retorno positivo quanto à participação da estagiária nas aulas.  

Quando questionados sobre a utilização do vídeo, percebeu-se um pouco de 

“insatisfação” por não terem visto o filme por completo e alguns disseram que não 
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conseguiram assimilar a relação do mesmo com o mercado de trabalho, porém a 

maioria marcou como “Ótimo” esse questionamento, os que marcaram as demais 

opções não teceram comentários a respeito. 

Sobre o desempenho e a utilização de recursos didáticos (estes comentados por 

espontaneidade dos alunos), em maioria, aprovaram a utilização de slides, mapas e 

atividades utilizando os mapas, pois achavam o livro didático muito cansativo; e 

também pelo relacionamento com os alunos, em que a maioria comentou que a 

descontração foi positiva no aprendizado, configurando em número menor os que 

não gostaram ou não quiseram comentar. 

Quanto à aula dada sobre o conteúdo do livro didático, esta feita com o uso de 

imagens em slides e mapas, a maioria considerou como “Bom” e em seus comentários 

“reclamaram” da pouca participação da turma. 

No último questionamento, este aberto para expressarem suas ideias e 

opiniões, os alunos disseram que as aulas poderiam ser complementadas com alguma 

aula de campo e no mais estava bom. 

Ler as respostas desses alunos e ver sua carência em determinadas situações 

em sala de aula nos faz repensar nossas atitudes e comportamento em sala. 

Esperamos, então, corresponder futuramente de maneira positiva aos comentários 

feitos e assim obter um desempenho melhor em sala, até porque estamos sempre nos 

construindo profissionalmente. 

 

 Conclusões  

 

A prática do estágio nas licenciaturas nos faz pensar se esta é realmente a 

escolha a ser feita. A formação de um professor precisa desses momentos que são 

cruciais para entender como funciona o ambiente escolar e os alunos que o 

frequentam. 

Quanto às atividades, percebe-se aqui que todas as práticas utilizadas em sala 

de aula são importantes para o aprendizado do aluno. Ele poderá construir seu 

conhecimento se for bem orientado e se o professor estiver, de fato, disposto ajudar. 
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Com isto, percebemos que a universidade precisa cada vez mais se aproximar 

da educação básica e dar o retorno devido a esta e assim podermos então avançar no 

processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos e vermos que o que até então é 

considerado utopia, possa de fato ser real. 
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Supervisionado 

 

Práticas educacionais desenvolvidas através do Estágio 

Supervisionado: identificando os problemas ambientais 

 
LACERDA, Francisca das Chagas Silveira 

Graduanda do Curso de Geografia do Centro de Formação de Professores, da Universidade 
Federal de Campina Grande – CFP/UFCG  

franciscasilveiral@hotmail.com  

 
Introdução 

 

O projeto intitulado: “Meio Ambiente e Geografia: discutindo os problemas 

ambientais” foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Patrício 

de Andrade, localizada no Distrito de Areias, Zona Rural do Município de Uiraúna, 

Estado da Paraíba. Teve como público alvo alunos da modalidade de ensino 

multisseriado, neste caso, composta por 6ª e 7ª ano. Apresentou como finalidade 

trabalhar os principais impactos ambientais partindo da realidade do aluno, cientes 

de que e ao longo dos anos vêm se agravado cada vez por causa da produção cada vez 

maior de matéria prima para atender a necessidade da população, o uso exagerado 

dos recursos naturais que vem provocando vários impactos ao meio ambiente. Tal 

projeto foi desenvolvido a partir das aulas teóricas de Estágio Supervisionado em 

Geografia II. 

A escolha pela discussão dos problemas ambientais se justifica pelo 

agravamento do mesmo no campo, que podem ser identificados no Distrito de Areias, 

no Município de Uiraúna no Estado da Paraíba. Isso se deve pela forma de utilização 

dos recursos naturais, muitas vezes de maneira erradas, pois eles usam os recursos 

naturais como e eles nunca fossem acabar e isso faz com que agrave a situação 

principalmente das áreas do campo. 

As causas e as consequências são muitas e se proliferam de diversas maneiras. 

Neste sentido, muitas vezes a falta de conhecimento de algumas pessoas fazem com 

que se agravem ainda mais os problemas ambientais já existentes. Uma prática 

comum na nossa região é a retirada da vegetação para realizar as queimadas que 

acabam por trazerem grandes malefícios para o solo como: poluição do ar, pois com a 

mailto:franciscasilveiral@hotmail.com
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queimada estão sendo lançados na atmosfera gases tóxico; erosão do solo pela 

ausência de vegetação. Outros problemas são: o descarte incorreto do lixo que pode 

causa a contaminação do solo e também dos lenções freáticos, há também uma 

grande área desmatada que é usada para prática da agricultura e também para a 

pecuária. 

Tudo isso vem se agravando peço fato de vivermos em uma sociedade de 

constantes transformações isso devido, de maneira significativa, aos avanços 

tecnológicos e ao acesso a um grande número de informações, fazendo com que 

aumente significativamente o consumo de bens materiais, onde tal consumo 

exacerbado afeta diretamente o ambiente, pois, podemos dizer que, quanto mais se 

consome mais se produz e mais se gera lixo, este que é jogado no meio ambiente de 

forma que afeta gravemente o mesmo. Sobre isso, Seabra (2009.p.54) afirma que: 

 

No mudo atual observa-se um antropocentrismo, que tem sua 
importância para a solidificação da base psíquica humana numa 
determinada fase do seu desenvolvimento infância, entretanto, ocorre 
uma fixação desta fase nas atitudes e comportamentos do ser humano 
na sua relação com a natureza. Este aspecto infantilizado de atitudes 
de comportamento do ser humano, ao longo do tempo, tem 
contribuído para o agravamento do desiquilíbrio do planeta e 
consequentemente, de si próprio. Fato visível no aquecimento global, 
além de outros, sendo este o maior desafio ambiental do século XXI, 
interferindo nas mudanças climáticas que vêm provocando desgelo 
das calotas polares, subida do nível do mar, aumento da intensidade 
dos ventos dos ciclones, furações e outros fenômenos relacionados. 

 

Sabendo dessas mudanças que vem ocorrendo no ambiente devido às atitudes 

dos seres humanos, este projeto teve como finalidade trabalhar os principais fatores 

que causa, alteração e destruição do ambiente rural e suas consequências para os 

seres humanos, já que eles são os causadores dos principais problemas ambientais. 

Segundo Branco (1990, p. 20) desde o surgimento do homem na Terra, os tipos de 

impacto ambiental tem se diversificado e sua frequência tem aumentado muito. O 

primeiro tipo de impacto ambiental causado pelo o homem provavelmente derivou-se 

do domínio do fogo. Sendo assim pode se perceber que os impactos causados pelo 

homem a natureza é desde o inicio de sua existência na terra. Destarte,  
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Desde a descoberta do fogo pelo homem que ele vem buscando cada 
vez mais retiram da natureza os recursos naturais para assim supri 
suas necessidades e mante-se confortável sem levar em consideração 
os problemas que causam ao meio ambiente deixando assim o 
ambiente natural cada vez mais destruído e com poucas chances de 
recuperação já que há maior parte da sociedade não estão 
preocupados com os problemas ambientais (BRANCO, 1997, p. 20). 

 

Entendemos que a relevância da discussão desta temática está em 

proporcionar situações de aprendizagens, para que o aluno construa habilidades e 

competências, que o permita compreender a realidade em que está inserido e qual o 

seu papel na preservação e conservação do meio ambiente, assim auxilia-lo no 

exercício da  cidadania, no entendimento do seu papel na preservação e conservação 

do meio ambiente. 

 

Objetivos  

 

Todavia, diante do exposto, o projeto apresentou os seguintes objetivos: 

Discutir os principais problemas ambientais do campo a partir da importância da 

conservação e a utilização dos recursos naturais de maneira consciente; Entender o 

significado do meio ambiente; Discutir as relações entre a sociedade e natureza; 

Levantar com os alunos os principais problemas ambientais existentes na 

comunidade na qual eles vivem; Identificar com os alunos possíveis soluções para os 

problemas ambientais existe na comunidade em que eles vivem; Estimular mudanças 

em suas praticas habituais com a intenção de usar de forma correta os recursos 

naturais; Mostrar que a reciclagem traz inúmeros benefícios para a sociedade, 

reduzindo o volume de lixo enviado aos aterros sanitários e ajudando a manter a 

comunidade limpa, além de promover economia de matéria-prima. 

 

Metodologia 

 

Nossa investigação caracterizou-se como uma pesquisa-ação, através das 

experiências no estágio supervisionado. Segundo Haguette (2011) na pesquisa-ação, 

há necessidade da inserção do pesquisador no contexto a ser estudado, onde todos os 
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sujeitos da pesquisa participam na socialização do conhecimento. O estudo apresenta 

uma abordagem qualitativa, que se assinala pela ênfase na qualidade das entidades, 

processos e significados dos fenômenos investigados, e que não são mensuráveis ou 

examináveis nos parâmetros de quantidade, soma ou frequência (VAN MANEN, 1990 

apud SANTOS E MORETTI-PIRES, 2012 p. 16).  

A metodologia empregada no desenvolvimento do projeto foi amparada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, trabalhando com a interdisciplinaridade em que 

o tema abrangia, utilizando o método da dialogicidade empregado por Paulo Freire 

(1996).Os alunos atuaram como sujeitos produtores de conhecimento e cintes de sua 

realidade. Além disso, o projeto contou com algumas etapas para que pudesse 

acontecer.  

Na primeira etapa foi utilizado o quadro e o pincel para construir o conceito de 

meio ambiente e depois foi usado a TV e o aparelho de DVD para a exibição de um 

vídeo  que teve como título “Problemas ambientais enfrentados pela sociedade”. Na 

segunda etapa foi feito um estudo de campo para identificação dos problemas 

ambientais existente na comunidade. Para isso fomos visitar duas propriedades 

locais: a primeira aonde já existe uma área bastante desmatada e tão boa parte da 

vegetação foi queimada; a outra era uma propriedade com plantações na qual eram 

usadas irrigações. Assim, os alunos puderam fotografar e anotar as principais 

características encontradas de cada local.  

Concomitante a isso, na terceira etapa foi realizada um ciclo de debate com os 

alunos a fim de discutir sobre os problemas ambientais no campo e quais eram os 

problemas mais presentes em sua comunidade. 

Posteriormente, ocorreu a elaboração de cartazes com os problemas 

ambientais no campo identificado na comunidade, usando assim as fotografias 

tiradas no estudo de campo pelos próprios alunos. 

Na etapa seguinte os alunos, após terem assistido a outro vídeo sobre o meio 

ambiente e métodos de reciclagem, realizaram a confecção de brinquedos com 

materiais recicláveis. Assim, foi feito um trabalho de conscientização sobre o papel da 

reciclagem, explicando ser esta uma forma de amenizar os problemas ambientais já 

que apresenta-se como a reutilização de produtos já existentes. 
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O cultivo de árvores foi o próximo passo dado. Com isso, os alunos puderam 

ter a oportunidade de plantar árvores em torno da escola para assim tornar o 

ambiente escolar mais arborizado. O cultivo serviu como uma forma de incentivo 

para os alunos a preservação das arvores nativas da nossa região. 

A fim de identificar se os objetivos do projeto tinham sido atendidos, os alunos 

foram levados a produzir um texto sobre tudo o que tinham aprendido durante todo o 

período de execução do projeto. 

 

Resultados e discussões  

 

 Ensinar e aprender Geografia também significa compreender as questões 

ambientais, partindo da realidade do aluno e o meio no qual ele está inserido. Diante 

desse desafio indicamos “Meio Ambiente”, tema transversal, dotado de 

interdisciplinaridade, ou seja, que perpassar por todas as disciplinas, incluindo a 

Geografia este servirá auxílio no entendimento dessas questões. Esta por sua vez é 

destaque nos Parâmetros Curriculares Nacionais em Geografia, mais especificamente 

nos seguintes objetivos: 

 

Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de 
modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de 
atuar onde modo reativo e propositivo para garantir um meio 
ambiente saudável e a boa qualidade de vida; (BRASIL,1997, p.34). 

O projeto teve como objetivo principal trabalhar os problemas ambientais no 

campo aonde de inicio houve pouco interesse dos alunos em relação ao projeto, as 

maiorias dos alunos estão acostumados a estuda apenas com o livro didático e a 

maioria dos professores insistem em trabalha de forma tradicional sem busca novos 

recursos para uma melhor aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Silveira (2010) ocorreram muitas mudanças no processo de 

ensino isso devido às mudanças ocorridas no processo geo-histórico isso porque a 

nossa sociedade vive em constantes transformações sendo assim a escola também 

tem que se adequa a esse novo sistema aonde a as metodologias utilizadas, as 

avaliação a forma de ensina vai além de transmite conhecimento e passa a trabalha a 

capacidade do aluno para que ele possa soluciona os problemas do seu dia a dia. 
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 Em observação pode-se constatar que os alunos estão acomodados e 

desmotivados, apresentando pouco interesse em aprender, fazendo-se necessário que 

o professor busque trabalhar os conteúdos para além dos livros didáticos e das quatro 

paredes da sala de aula, tentando fazer uma relação com o dia a dia do aluno para que 

haja uma melhor aprendizagem.  

O uso de novas tecnologias apresentou-se como essencial no processo de 

ensino. A forma atrativa de ensinar conciliado com o uso de instrumentos 

metodológicos foram ferramentas fundamentais para despertar o interesse dos 

alunos no desenvolvimento do projeto. 

 

A tecnologia empregada funciona como força impulsionadora da 
criatividade humana, da imaginação, devido à visibilidade de material 
que circula na rede, permitindo que a comunicação se intensifique, ou 
seja, as ferramentas promovem o convívio, o contato, enfim. Uma 
maior aproximação ente as pessoas” (CORREA, 2004, p. 3). 

 

O uso de instrumento tecnológico pode ser um forte aliado para o professor no 

processo de ensino e aprendizagem, pode-se notar que houve uma maior participação 

dos alunos a partir do momento em que se passou a utilizar-se novos recursos, já que 

os mesmos estão acostumados a estudarem de forma tradicional sem nenhum 

atrativo que faça com que os mesmos prestem atenção nos conteúdos que estão sendo 

ministrados. 

 Sem sombra de dúvida o estágio é de fundamental importância para a nossa 

formação acadêmica e para a utilização de novas metodologias fugindo assim das 

formas de ensino tradicionais utilizando – se recursos novos para melhora na 

qualidade da educação e da aprendizagem, pois como podemos observa a escola tem 

um papel importante na formação da sociedade. 

Segundo Barreiro (2006, p. 22) a formação inicial é o começo da busca de uma 

base para o exercício da atividade docente. Concebida assim, deve assentar-se em 

concepções e praticas que levem a reflexão, no sentido de promover os saberes da 

experiência, conjugados com a teoria, permitindo ao professor uma analise integrada 

e sistemática da sua ação educativa de forma investigativa e interativa. 
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O estágio ele se baseia em teoria e prática, pois antes de irmos para a prática se 

faz necessário termos uma boa teoria para que seja colocado em pratica o nosso 

estagio no estagio não teoria sem pratica ou vise versa. Mais muitas vezes nus 

deparamos com uma realidade totalmente diferente daquelas vistas na teoria, então 

este é o momento em que o estagiário deve aprofunda seus conhecimentos analisa e 

adquiri novos conhecimentos em torno da teoria e da pratica. 

A tarefa de ser professor não é fácil e exige muito esforço e dedicação por parte 

do docente, o professor ele tem um papel importante na formação do aluno por isso 

ele não pode ser um simples transmissor de conhecimento a tarefa é bem mais difícil. 

Segundo Freire (1996. p. 49): 

 

Pensar certo- e saber que ensinar não é transferir conhecimento são 
fundamentais pensar certo- é uma postura exigente, difícil, ás vezes 
penosa, que termos de assumir diante dos outros e com os outros, em 
face do mundo e dos fatos ante nós mesmos. 

 

Sabemos que o professor tem um papel importante na formação do cidadão, 

necessita, portanto de está sempre se capacitando para se adequa as mudanças que 

vem ocorrendo em nossa sociedade.  

Sabendo do papel determinante da Geografia da discussão desta temática 

partir do conceito de “ambiente” por sua relevância na compreensão do espaço 

geográfico, por meio do desvendamento dos processos de construção da vida em 

sociedade com a natureza (SUERTEGARAY 2001,). 

Nesta perspectiva, o trabalho em questão foi pensado para proporcionar ao 

aluno situações de aprendizagem para que o mesmo tenha autonomia para ler e 

intervir na realidade que o cerca, ou seja, exercer a cidadania. Por fundamentamos a 

discussão da temática, considerando as também Orientações Curriculares para o 

ensino fundamental da Paraíba que recomendar pensar o ensino de geografia pela 

construção de competência cidadã. 

 

Considerações Finais  
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Diante de tudo que foi exposto fica clara a importância da preservação e 

conservação do meio ambiente, pois sabemos que nós somos os principais causadores 

dos problemas ambientais.  

 Após desenvolver o projeto na escola pude percebe que a maioria dos alunos 

está em sala de aula apenas por está, e que na maioria das vezes os conteúdos que são 

trabalhados nas escolas não fazem nenhuma relação com o dia- a- dia do aluno isso 

dificultando ainda mais a aprendizagem dos mesmos. 

 Com relação ao projeto observa-se que houve uma participação significativa 

por parte dos alunos e que os mesmo têm muitas duvidas em relação aos problemas 

ambientas existentes na comunidade, isso faz surgir à necessidade da escola trabalha 

os problemas ambientais não só na comunidade mais sim os problemas que 

existentes no mundo inteiro já que os problemas que vem afetando o meio ambiente 

de forma agressiva não é um problema local e sim um problema global. 

 Sabendo da importância do meio ambiente para todos os seres vivos fica 

evidente a importância da conservação e a preservação do mesmo, para que haja uma 

melhor preservação do meio ambiente é de fundamental importância que a sociedade 

mude alguns hábitos, para que possa viver melhor. 
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GT 9 – Estudos Interdisciplinares 

do âmbito do PIBIC Jr 
 

 

GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 

Autores Título do Resumo Expandido 

MELO, Lara de Lourdes Freitas de 
FREITAS, Jessica Alice Nogueira de 

BATISTA, José Fontes  
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

1. A feira livre de Pau dos Ferros-RN e o 
mundo do sistema politico 

OLIVEIRA, Antonio Edson Pereira 
BESERRA, Ivanilza de Souza 

SILVA, Maria Euzimar Berenice 
Rego 

2. A Participação das Docentes Negras na 
Educação Rural de Portalegre 

CRISÓSTOMO, Calhitia Bigna 
Pereira 

DIAS, Amanda Patrícia 
SILVA, Maria Euzimar Berenice 

Rego  

3. A participação feminina no magistério: O 
gênero em questão 

LIMA, Thiago Vinicius Maia de 
DIAS, Antônia Alícia Chagas Sena 

4. A segurança do bairro Chico Cajá, em 
Pau dos Ferros-RN 

ESTEVAM, Aparecida Suiane 
Batista 

BARBOZA, Mileidy Maiare de Sousa 

5. Bairro Manoel Deodato: Entre o medo, 
desigualdade socioespacial e falta de ação 
do poder público 

SANTOS, Liliany Ketlily França dos 
DINIZ, Igor Ramon Fernandes 

6. Cultura popular e mercado em Pau dos 
Ferros 

ALVES, Geovana Fernandes 
SOUZA, Joyce Azevedo  

MAIA, Arilane Fernandes  
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

7. História e vida da Feira Livre de Pau dos 
Ferros 

OLIVEIRA, Paula Juliana Morais de 
SILVA, Rafael Antonio Feitosa da 

SILVA, Maria Euzimar Berenice 
Rego 

8. Imagens, História, Gênero e Educação 
Rural 

ANJOS, Ianne Brígida Jacinto 
SILVA, João Victor de Souza  

MAIA, Arilane Fernandes 
CARNEIRO, Rosalvo Nobre 

9. Mundo vivido e circuito de fluxos inferior 
da Feira Livre de Pau dos Ferros- RN 

DUARTE, João Vitor Ferreira 
SILVA, André Miguel  
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10. O medo no bairro Manoel Deodato em 
Pau dos Ferros-RN 
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SOUZA, Jéssika Cibelly Morais de 
ANDRADE, Maria Edgleuma de 

12. Percepção dos alunos sobre o 
protagonismo juvenil na escola 

COSTA, Joana Mirelli 
NUNES, Izabel Cristina de 

Souza 
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CARNEIRO, Rosalvo Nobre 
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do Oeste em Pau dos Ferros/RN 

QUEIRÓZ, Clícia Maria 
CARVALHO, Milena Emilly 
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GT 9 – Estudos Interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr 

  

A feira livre de Pau dos Ferros-RN e o mundo do sistema 

politico24 

  

MELO, Lara de Lourdes Freitas de 
Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo 

Bolsista PIBIC-Jr.-CNPQ/FAPERN 
                                                                            laradelourdes@hotmail.com  

  
FREITAS, Jessica Alice Nogueira de 

Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo 
Bolsista PIBIC-Jr.-CNPQ/FAPERN 

jesquinha28@hotmail.com  
  

BATISTA, José Fontes  
Discente do Curso de Geografia, CAMEAM, UERN e Bolsista da FAPERN 

zefontes2010@live.com  
 

CARNEIRO, Rosalvo Nobre 
Orientador da Pesquisa PIBIC Jr, CNPQ/FAPERN 

 rosalvonobre@uern.br  
  

Introdução 

 

As feiras desde os primórdios habitam nosso meio, seja por meio de trocas ou 

vendas, ou a mais conhecida que é utilizada hoje. O projeto de geografia teve como 

objetivo mostrar como os feirantes se relacionam com o meio em que eles trabalham 

como também seu relacionamento com a politica do Estado. 

Segundo Dantas (2008, p. 88) “[...] A feira tem sua origem relacionada ao 

renascimento da atividade comercial na passagem da Idade Média para a Idade 

Moderna”. As feiras só se desenvolveram devido a volta das atividades comercias que 

emergiram durante a transição das idades. 

Já no Brasil percebemos grande diferença já que a vida das pessoas era simples 

e não necessitam tanto de trocas comercias já que sua economia era voltada para 

suprir suas necessidades. De acordo com Moot (1975 apud DANTAS, 2008, p. 90) [...] 

                                                           
24

  Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPQ, mediante a concessão de bolsas para alunos do Ensino Médio, ligados ao Projeto “Espaço 
público e circuito inferior da feira livre de Pau dos Ferros, RN”, aprovado no Edital FAPERN/CNPq 
09/2012 - Programa de Iniciação Científica Júnior – PIBIC Jr. 
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“No Brasil pré- colonização as tribos indígenas possuíam uma vida simples, baseada 

predominantemente na economia de subsistência, que tinha como única finalidade à 

satisfação de suas necessidades imediatas”. 

O papel do Estado foi muito importante para a criação das feiras no Brasil, 

graças a um mandato do Rei em 1548 que obrigava a presença de pelo menos uma vez 

na semana uma feira (MOTT, 1975 apud DANTAS, 2008, p. 90).   

Na feira o trabalho não é assalariado muitas vezes é familiar. Já de acordo com 

Carneiro, (2010, p.23) no circuito inferior informal o trabalho assalariado é variável e 

não obrigatório, ou seja, o salario é de acordo com as vendas. 

 

Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar a atuação do Estado sobre a feira livre 

de Pau dos Ferros, e mostrar como os feirantes se relacionam com o sistema politico. 

 

Metodologia. 

 

Para realização deste trabalho foram utilizados alguns métodos e técnicas de 

pesquisa. Assim, foi realizado na feira livre de Pau dos Ferros primeiramente 

entrevistas com a utilização de formulário para cinquenta e dois (52) feirantes, a fim 

de obter informações sobre o seu local de trabalho, os conflitos que eles têm que 

enfrentar dia-a-dia, moradia, transporte entre outros, e os dados foram 

transformados em tabelas para a criação de gráficos. Foram feitos relatos orais com o 

uso de câmera digital cujas perguntas abordavam a vida dos feirantes, porque que 

eles começaram a trabalhar na feira, se tiveram alguma influencia e se influenciam os 

seus filhos, em seguida esse relatos foram transcritos. 

Foram utilizados varias teorias de escritores renomados no mundo da 

geografia como Carneiro (2010), Habermas (2003), Santos (1979), Dantas (2008), 

nos possibilitou entender mais sobre essa dinâmica. 

 

Resultados e discussões. 
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Figura 1 - Feira livre de Pau dos Ferros -RN: Exclusividade de localização das barracas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Figura 2 - Demarcação do espaço da feira para localização das barracas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Figura 3 – A proximidade entre o formal e informal, a feira e o mercado. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Figura 4 – Espaço que é deixado entre as barracas para que as pessoas passem 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Conclusões  

 

A feira livre é um espaço bem diversificado que nos possibilita encontrar com 

preço acessível aquilo que procuramos, de certa forma o governo ajuda, mas deixa a 

desejar no caso de investimentos na área da feira, empréstimos, até mesmo na área 
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de demarcação que já aconteceu varias confusões devido o espaço ser considerado 

por alguns feirantes muito pequeno. 

A politica proporciona a concorrência entre as lojas e as feiras de uma forma 

desigual já que ela promove  mais benefícios às lojas do que aos feirantes, pelo motivo 

que o “capital” dos feirantes é flutuante, ou seja, eles não têm o dinheiro de certeza já 

que eles vivem de vendas que muda todo dia. 
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GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 

  

A Participação das Docentes Negras na Educação Rural de 
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bereserras@gmail.com  

 

Introdução 

  

Este trabalho faz parte da Pesquisa “Memória da Educação Rural: Rastreando 

Imagens e Falas Locais”, através do Plano de Trabalho “Saberes e culturas nas 

comunidades quilombolas portalegrenses: a participação feminina na educação 

rural”, cadastrado no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) 

— Cota Ensino Médio 2013/2014, vinculado ao Departamento de Educação (DE) do 

Campus Avançado Professora Maria de Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em parceria com a Escola 

Estadual “Margarida de Freitas”, da cidade de Portalegre, RN. Essa pesquisa histórica 

vem sendo desenvolvida nas comunidades de reminiscência quilombola, onde 

realizamos um estudo sobre as relações étnico-raciais, a cultura afro-brasileira e a 

participação das docentes negras. Nosso trabalho foca a participação das educadoras 

negras da comunidade do Sobrado. 

Além disso, relatamos também aspectos sobre a participação nas ações do 

Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as 

Educadores/as Serranos/as”. 
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Objetivo  

 

Nosso objetivo é refletir sobre a participação das docentes negras na 

comunidade do Sobrado, as estratégias para superar o racismo e as dificuldades 

encontradas para exercer a profissão docente. 

 

Metodologia 

 

Nossa pesquisa está vinculada a abordagem qualitativa de pesquisa, 

centrando-se, em primeiro lugar, no estudo de obras, tais como: Brandão (2008); 

Benjamin (1996); Caldas (1999); Coelho (2006). Em segundo lugar, realizamos 

visitas às comunidades de reminiscência quilombola de Portalegre e entrevistas com 

um educador e uma educadora da Secretaria Municipal de Educação de Portalegre, e 

também uma líder comunitária do Sobrado, momento que visitamos a escola e o 

Centro Comunitário dessa comunidade. 

 

Resultados e discussões 

 

A participação da mulher na docência da comunidade quilombola Sobrado 

vem acontecendo há muito tempo. Segundo a educadora Ana25 e a líder comunitária 

Joaquina, as primeiras professoras lecionavam nas suas próprias casas, e não tinham 

formação específica de magistério, mas, mesmo assim, passavam o conhecimento que 

possuíam para as pessoas que lá habitavam. 

Segundo Gomes [2000], a primeira professora do Sobrado foi Torquata, filha 

de Feliciana e Francisco, se dedicou a preservação da cultura local, incentivando a 

realizações de atividades tradicionais, além de passar o conhecimento para as pessoas 

da comunidade. 

 

Na educação da comunidade Torquata foi a primeira professora. Ela 

também dava aula em outras comunidades na medida em que surgia e 

                                                           
25  Utilizamos nomes fictícios para as pessoas entrevistadas, visando garantir o anonimato dos/as 

informantes. 
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era recompensada com apenas 2 tostões por mês. Sempre muito 

criativa. Torquata dedicou também a dança com seu irmão tocador de 

fole. No terreiro da casa de farinha divertia-se com brincadeiras de 

roda, carnaval a base do papangu, bumba meu – boi, pastoril, drama 

da valsa da fifina e o maneiro pau. (GOMES, [2000], p. 02). 

 

Torquata foi quem iniciou a implantação da dança do “Maneiro Pau”, dança 

tradicional que até hoje é realizada por um grupo de pessoas, principalmente 

mulheres do Sobrado. E sendo considerada por elas uma dança da cultura dessa 

comunidade quilombola, pois é passada para as novas gerações com o objetivo de 

preservar essa dança como um símbolo da cultura negra. 
Em entrevista com a professora Ana, percebemos que por muito tempo o 

processo de alfabetização de crianças acontecia na casa de alguém da comunidade 

que possuía um domínio maior da escrita e da leitura, ou seja, que já soubesse ler e 

escrever ou já fosse alfabetizado/a poderia se tornar professor/a para alfabetizar as 

pessoas da localidade. Essa professora, por exemplo, foi alfabetizada por sua irmã nos 

anos de 1970, como mostra sua fala na entrevista realizada no dia 29 de julho de 

2013: 

 

A escola mesmo não, o que existiam, na [...] época que eu fazia não 

tinha ainda. Era assim... Minha irmã [...] tinha uma escola em casa. 

Então, [...] as escolas ainda eram em casa e Francisca Luci, do 

Sobrado, ela foi quem me alfabetizou, na época não tinha escola. 

(ANA, informação gravada em vídeo, 2013).  

 

A professora foi alfabetizada por sua irmã Francisca Luci, processo semelhante 

ao que aconteceu há muitas pessoas daquela comunidade, sendo que para dar 

continuidade a sua formação ainda frequentou outra escola no sitio vizinho ao 

Sobrado e também em outra cidade vizinha a Portalegre. Contudo, poucas pessoas 

que ali viviam tinham condições financeiras para dar continuidade ao processo 

educacional, levando muitos desistirem sem pelo menos possuir um conhecimento 

básico de leitura e escrita. 

Segundo as pessoas entrevistadas, as primeiras educadoras do Sobrado 

pertenciam a famílias locais e, geralmente, residiam na própria comunidade. As 
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dificuldades financeiras das famílias remanescentes quilombolas, acabavam gerando 

dificuldade no acesso a educação.  

A educadora Ana nos relatou que morava nas proximidades das comunidades 

Lajes e Sobrado, mas descendia de uma família branca, embora, morasse com seus 

pais adotivos, cuja mãe era branca e o pai negro, todo resto da família era branca. 

Mas, ela hoje, apesar de não residir mais nessa comunidade, se considera negra. 

Vejamos sua narrativa: 

 

Era porque, apesar de meu pai ser negro (mas ele não é daqui) a 
minha mãe é muito branca. Pronto; minha mãe é branca e meu pai é 
negro. Mas, nós éramos da família de branco. Aí nós fomos sempre os 
estranhos de lá [...] Papai veio, comprou o terreno e ficou morando 
[...]. E na comunidade realmente são todos negros. E a gente ficou lá, 
os brancos, mas eu nunca vi isso com muita distinção, até porque eu 
tenho dois irmãos. Meus outros dois irmãos [...] são negros. Aí 
também eu fui criada numa família que... Essa questão de negro e 
branco nunca... Fui criada com minhas colegas lá... Minhas amigas de 
infância eram negras... A minha irmã adotiva é casada com um negro, 
meus sobrinhos são negros. E eu tenho um lado meu que é... todo 
negro mesmo. (ANA, informação gravada em vídeo, 2013).  
 

 

Essa fala deixa claro o pertencimento da comunidade à cultura negra, quando 

a educadora salienta sentir-se como estranha no meio deles/as, devido à 

descendência familiar de sua mãe ser de origem branca, o que não atrapalhou seu 

convívio com as pessoas da comunidade. Se ela mesma relata a dificuldade que 

enfrentava, podemos imaginar o que esses/as quilombolas sofriam diante da 

população branca, principalmente os/as docentes. 

 

Conclusões  

 

Constatamos que muitas pessoas da comunidade do Sobrado enfrentaram 

dificuldades para ter acesso à educação, e que os primeiros docentes da mesma foram 

mulheres negras que alfabetizavam em sua própria residência. Além disso, não era 

exigida uma formação específica para atuar na docência. E, por último, percebemos 

também que muitas dessas mulheres contribuíram para disseminar aspectos da 

cultura local, como por exemplo a dança “Maneiro Pau”. 
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GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 
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Introdução  

 

O presente trabalho é um recorte dos estudos do Plano de Trabalho “Educação 

Rural e Participação Feminina nos Séculos XIX e XX”, vinculado ao Projeto de 

Pesquisa “Memórias da educação rural: Rastreando imagens e falas locais”, 

formalizado junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

— Cota 2013/2014 — da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na 

categoria de bolsista de iniciação científica júnior.  

Partindo da ideia que a história das mulheres no magistério se deu nos 

terrenos das relações de gênero, das representações do masculino e do feminino, 

procuramos aprofundar conceitos e abordagens sobre gênero, com o intuito de 

construirmos subsídios para o desenvolvimento da pesquisa.  

O plano de trabalho em andamento tem como objetivo analisar a participação 

feminina no desenvolvimento da educação rural portalegrense, entre os séculos XIX e 

XX, e tendo em vista essas discussões em torno da formação de educadores/as e 

relações de gênero no contexto educacional, desenvolvemos inicialmente uma 

pesquisa bibliográfica, visando criar uma aproximação e familiarização com a 

temática discutida. 

 

Objetivos  
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Nosso objetivo é identificar as abordagens sobre relações de gênero e educação 

nos referenciais teóricos, fazendo uma relação entre esses conhecimentos e o que já 

foi vivenciado na pesquisa documental, que compreende atividades como a consulta a 

arquivos públicos e de escolas rurais portalegrenses, visando fazer o mapeamento da 

participação feminina no magistério, já realizada no decorrer do desenvolvimento do 

plano de trabalho. 

 

Metodologia  

 

A metodologia utilizada, na pesquisa de natureza bibliográfica, consistiu no 

aprofundamento teórico a partir dos textos e obras de Brandão (2008), Giddens 

(2005), Louro (1997, 2000a, 2000b); na transcrição de entrevistas com pessoas da 

Zona Rural do município de Portalegre, local de realização da pesquisa, que tem 

relação com a educação rural do município. As entrevistas transcritas foram com 

Valdete Ferreira da Fonseca, professor; Diretor da E. E Capitão Mumbaça, escola já 

extinta, e com a senhora centenária de Portalegre Amélia Ricarte. Realizamos 

também visitas a escolas rurais ativas e desativadas do município para conhecer o 

contexto local e mapear a participação feminina no magistério rural dos séculos XIX 

e XX. As primeiras visitas foram à Escola Municipal Alfredo Silvério, localizada na 

comunidade da Baixa Grande, e a Creche Francelino José, no Sítio Sobrado. 

 

Resultados e discussões 

 

Tendo como intenção fazer o mapeamento da participação da mulher na 

educação rural do município de Portalegre, assim como os desafios enfrentados por 

elas, se mostra imprescindível o aprofundamento a respeito do modo como a mulher 

era vista e que representações existiam nos séculos estudados. Por isso, o primeiro 

conceito fundamental que necessitamos compreender é o que diz respeito às relações 

de gênero. Giddens (2005) nos diz que “gênero é um conceito socialmente criado, que 

atribui diferentes papéis e identidades sociais aos homens e às mulheres”. Desta 
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forma entendemos que existe o gênero biológico e o gênero social. O gênero biológico 

nasce com o ser humano, são as diferenças biológicas e anatômicas entre o homem e 

a mulher, macho e fêmea. Já o gênero social é um conceito culturalmente construído 

em torno do que é ser homem e mulher em determinada sociedade. Neste segundo 

conceito encontramos aspectos referentes aos papeis e padrões que ambos devem 

seguir do que é ser um homem e do que é ser uma mulher em determinada cultura, 

imbricando-se nas relações de poder existentes e nas desigualdades entre homens e 

mulheres. 

Na pesquisa a respeito da história das escolas rurais do município de 

Portalegre, RN, observamos nas falas das pessoas que houve uma predominância de 

mulheres no magistério, principalmente nos anos iniciais, confirmando assim a ideia 

de que o magistério seria um trabalho de mulher. As características atribuídas à 

mulher é a delicadeza, o amor, a paciência, que se contrapõe à ideia de masculinidade 

valorizada na nossa sociedade. Desta forma, o homem acabou se afastando do 

magistério e a profissão se tornou feminina. “A partir de então passam a ser 

associadas ao magistério características tidas como ‘tipicamente femininas’: 

paciência, minuciosidade, afetividade, doação”. (LOURO, 2000, p. 450). 

Percebemos que a participação da mulher no contexto educacional é cercada 

por relações de gênero, e como já ficou entendido que gênero não é biologicamente 

determinado, mas socialmente construído, podemos afirmar que em relação ao 

magistério rural portalegrense já observamos, nos estudos iniciais, essa maioria 

feminina.  Isso se deu não porque os homens não eram capazes de lecionar e nem que 

somente as mulheres teriam essa capacidade, mas justamente pela construção das 

identidades de gênero. Aqui observamos uma relação muito interessante entre 

identidade e gênero, pois de certo modo estão muito imbricados, uma vez que as 

representações postas aos indivíduos são construídas ao longo de sua vida fazendo 

parte de sua identidade, e esta nunca está pronta e acabada, mas é construída no dia a 

dia, como corrobora a afirmação de Brandão (2008, p. 38): “As identidades são 

consideradas, assim, em suas dinâmicas - construídas, múltiplas e passíveis de ser 

atualizadas - sempre em processo de construção ou composição”. 

Nesse mesmo aspecto, Louro (1997, p. 28), nos diz que: 
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É possível pensar as identidades de gênero de modo semelhante: elas 
também estão continuamente se construindo e se transformando. Em 
suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, 
representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como 
masculinos ou femininos, arranjando e desarranjando seus lugares 
sociais, suas disposições, suas formas de ser e estar no mundo. 

 

A partir da reflexão dos estudos no decorrer da pesquisa até agora, 

entendemos assim que o contexto educacional foi (e ainda é) um espaço de 

construção das identidades e reprodução das relações de gênero. 

 
As desigualdades entre os sujeitos tenderiam a ser consideradas no 
âmbito das interações face a face. Ficariam sem exame não apenas as 
múltiplas formas que podem assumir as masculinidades e as 
feminilidades, como também as complexas redes de poder que 
(através das instituições, dos discursos, dos códigos, das práticas e 
dos símbolos...) constituem hierarquias entre os gêneros. (LOURO, 
1997, p. 14). 

 

Conclusões 

  

Discutir a participação da mulher no magistério compreende em abordar essa 

temática, pois se nossa intenção é a pesquisa sobre a inserção da mulher nas salas de 

aula não podemos fazê-la a margem de uma perspectiva de gênero, ficou claro que a 

pesquisa precisava utilizar o gênero como categoria analítica. 

A participação feminina no magistério de Portalegre, a formação de 

educadores/as e a constituição da identidade docente nos séculos XIX e XX, 

articulando-a a perspectiva de gênero é a finalidade da pesquisa, deste modo fica 

justificado a intencionalidade deste trabalho, vez que clarividente é a necessidade do 

domínio em relação aos conceitos discutidos. 
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GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 
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Introdução  

 

O conceito de segurança pode ser explicado e caracterizado de uma maneira 

simples e ao mesmo tempo abrangente, pois, segurança é antes de tudo confiança no 

lugar onde vive, no bairro e na rua onde mora, sentir-se seguro com quem convive 

diariamente, isto é, pessoas que conhecemos e não conhecemos. Contudo, o 

significado de segurança está ligado á certeza de que nenhum perigo está à ameaça de 

nossas vidas e da sociedade em geral. Dessa maneira, propõe-se estudar a segurança 

existente no Bairro Chico Cajá, pertencente á cidade de Pau dos Ferros – RN.  

A segurança no bairro Chico Cajá é observada de maneira bem clara, pois no 

mesmo não há existência de tipos de crimes violentos. As pessoas que convivem no 

bairro acham que ele tem total segurança, pois, o que querem é melhoria nas 

iluminações das ruas para se sentir em total segurança. Desde muito tempo também 
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o homem vem se sentindo inseguro devido conviver com o mal estar da 

criminalidade, que consequentemente gera o medo, contudo, estes “[...] são 

experimentados por indivíduos e, nesse sentido são subjetivos; alguns, no entanto, 

são, sem dúvidas, produzidos por meio ambiente ameaçador, outros não. [...]” 

(TUAN, 2008, p. 7). 

 

Objetivos  

 

Este trabalho tem como objetivo estudar as principais maneiras de mostrar o 

que á segurança e á insegurança hoje no bairro e que todos se sentem seguros mais 

ninguém sabe, se estamos seguros realmente, no entanto, a insegurança ocorre 

também em todos os lugares não só nas casas, e sim na cidade também devido os 

crimes, e violência que estão ligados a insegurança e segurança. Observamos que a 

insegurança hoje está grande mais em alguns bairros ainda predominam seguros. Um 

dos maiores medos da população do bairro Chico cajá é a BR-405. 

  

Metodologia  

 

Foi realizada leituras de textos, sobre o tema, dentre os quais Tuan (2002) 

sobre “paisagens do medo”, Zaluar (2001) “Violência extra e intramuros”, onde foi 

visto também o medo com Pinto e Carneiro (2013) com as leituras de “Medo e meio 

técnico-cientifico-informacional no alto oeste potiguar”, “Civilizacion y violencia de 

Nobert” de Elias. 

Além das leituras foram elaboradas 10 questões sobre criminalidade, violência, 

medo e segurança. Após foram feitas pesquisas de campo com 20 moradores do 

bairro Chico cajá isto sendo com gravações em câmera de vídeo. 

Os questionários foram transformados em tabelas e gráficos no Excel 2010 a 

fim de melhor visualizar as informações da população para saber como estava o 

bairro. 

Foram fotografadas imagens com celular do bairro de forma sucinta para 

analisar a segurança e como se sentem os moradores. 
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Resultados e discussões  

 

Percebemos que no bairro Chico Cajá de Pau dos Ferros ano 2013 oitenta 

(80%) dos moradores acham o bairro muito seguro, pois vinte (20%) acham que o 

bairro é inseguro (figura 01). 

 

Figura 01: Você se sente seguro no lugar onde mora? 

 
Fonte: Os autores 2013. 

 

Contudo temos a percepção de que a maioria dos moradores tem insegurança 

devida ladroes, pois como vemos no percebemos no gráfico abaixo o maior tipo de 

medo e ser roubado (figura 02). 

 
Figura 02: Bairro Chico Cajá: principais tipos de medo dos moradores 

 
Fonte: pesquisas de campo, 2013. 
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Baseia-se em Carneiro em psicosfera e tecnosfera da (in)segurança “O roubo a 

residência é um dos motivos pelos quais as pessoas instalam instrumentos que lhes 

garantam a segurança. Assim na opinião de Melgaço, a “psicoesfera do medo aparece 

assim como uma precondição e uma justificativa para a instalação de uma tecnosfera 

da segurança ’’ (2010, p. 106, grifos do autor). “Essa mesma tecnosfera que privatiza a 

liberdade das pessoas fazendo com que elas deixem de sair de casa para ir visitar a 

rua, a praça e os amigos. [...]” (2010, p. 54). 

 

Conclusões  

 

Diante de tudo que foi trabalhado, e/ou estudado sobre a segurança no bairro 

Chico Cajá de Pau dos Ferros, as finalidades são que o bairro está mais povoado, e 

por sua vez esta crescendo com a população de outras cidades. Então os moradores se 

sentem seguro diante as pesquisas que foram feitas em campo.  

Percebe-se que a insegurança que acontece são apenas as ruas que não são 

iluminadas, e através das analises que foram feitas podemos observar que tudo entra 

em conta o relacionamento entre povos do bairro e povos de outros bairros da cidade, 

então o que pensam do bairro não e aquilo que pensamos, e sim é um bairro seguro 

mais os moradores sentem apenas um pouco de medo de acontecer o que se passa em 

outros bairros.  
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Introdução  

 

Ao longo dos anos presenciamos cenas fortes, deixamos guardadas em nossa 

mente muitas imagens e isso faz com que seja criada uma cena assustadora, de 

pânico, o que resultaria em paisagens do medo, nestas podemos citar: medo do 

escuro, da criminalidade, das doenças, do abandono dentre outros. Segundo Yi-Fu 

Tuan (2005, p.7) “os medos são experimentados por indivíduos e, nesse sentido, são 

subjetivos; alguns, no entanto, são sem duvida produzido por um meio ambiente 

ameaçador, outros não”. 

O medo atualmente é trabalhado como um tema, o que muitas vezes nos passa 

histórias de coragem e superação, mas que nos alerta sobre a derrota e o ambiente 

ameaçador. Não são apenas os seres humanos que sentem medo, os animais 

irracionais conhecem-no e o adota para sobreviverem, pois sentem algum tipo de 

alerta. 
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Com tantas paisagens históricas presenciamos cenas em ambientes 

traumáticos, que insistimos em refletir sobre o medo e a indagar o que é o medo? 

Para Yi-Fu Tuan (2005, p 10) “é o sentimento complexo, no qual se distinguem 

claramente dois componentes: sinal de alarme e ansiedade”. O sinal de alarme é 

acionado numa ocasião inesperada, a qual para o individuo, tem o estimulo de 

dividir, enfrentar ou recuar. Já a ansiedade se encontra em um ambiente estranho e 

desesperador. 

O medo deixou de ser uma discursão e passou a ser vivenciado pelas pessoas, 

por exemplo, Pau dos Ferros cidade de médio porte, têm em sua estância desde os 

mais simples até os mais sofisticados bairros, na mesma existe um bairro cujo nome é 

Manoel Deodato, bairro esse que é habitado por pessoas humildes, simples e 

batalhadoras. 

Ao passar do tempo percebemos mudanças na estrutura da cidade e 

percebemos que alguns bairros são mais privilegiados do que outros em relação à 

cultura, política, lazer. Tomemos como base alguns bairros de Pau dos Ferros que são 

apontados pela sociedade, por exemplo, o bairro Nações Unidas é considerado de alta 

renda já o Manoel Deodato de baixa renda, trazendo para a população um 

desenvolvimento desigual (Mapa 01). 

 

Mapa 1– Pau dos Ferros, RN: localização relativa entre os Bairros Manoel Deodato (Baixa renda) e 
Nações Unidas (Media renda). 
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Fonte: pesquisa de campo, 2013. 

   

 É constrangedor para os moradores de o bairro Manoel Deodato conviver com 

determinadas imaginações sociais sobre sua população e sobre seu espaço: “lá só 

mora traficante”, “favela” “pessoas sem educação”, “desocupados” entre outras. Em 

meio a essas afirmações questionamos: por que existem estas imagens 

socioespaciais? Por que o Bairro Manoel Deodato se apresenta como uma paisagem 

do medo para parte significativa dos moradores de Pau dos Ferros? Teria alguma 

relação com o desenvolvimento desigual dos bairros da cidade? A atuação do Estado 

privilegiando investimentos em determinados bairros contribuiu para a geração e 

reprodução destas imagens?  

O bairro Manoel Deodato sofre grande carência e falta de apoio dos 

administradores do poder público, pois em alguns casos as construções lá realizadas 

se encontram ainda inacabadas ou fechadas por falta de estrutura adequada. O 
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mesmo tem grandes espaços que poderiam ser aproveitados com áreas de lazer, 

esporte e educação, na qual traria para os moradores uma nova visão, além de 

distrair o medo que os cerca e os intimida. 

Embora seja criticada a comunidade luta e clama pelos seus direitos enquanto 

cidadãos, afirma Yi-Fu Tuan (2005, p. 16): “para os governantes e governos, a 

multidão é potencialmente perigosa; como as forças, precisa ser controlada”. 

Segundo Carneiro e Sá (2007, p. 325) “Os lugares que se produzem pelos 

diversos agentes e atores sociais variam, portanto, conforme o predomínio 

socioespacial destas razões, ações e suas lógicas de produção e reprodução. Esses 

lugares podem ser produzidos para servir uma ordem pública ou privada”. Ou seja, a 

partir da produção de um meio público as pessoas passariam a viver o mundo 

exterior, de fora, saindo de suas residências e passando a conviver com diversas 

paisagens, sejam elas boas ou ruins. 

 

Objetivos 

  

Mostrar o medo que aterroriza o bairro Manoel Deodato, além de apontar o 

desrespeito e o descaso do poder público em relação à comunidade, já que poderia 

utilizar as grandes áreas para a construção de espaços públicos que favorecesse a 

todos de forma igualitária, e mostrar as críticas que a comunidade recebe pelo 

restante da população Pauferrense, já que os mesmos idealizam o bairro como algo 

assustador e acima de tudo perigoso. 

 

Metodologia 

  

Foi realizada a pesquisa de campo no Bairro Manoel Deodato no dia 21/09/13 

sábado as 08h00min da manhã, onde percorremos algumas ruas do bairro, 

analisando a segurança e as vias que amedrontam as pessoas, seja por serem escuras 

ou por serem concentradas por determinados grupos. 

Ao andarmos por essas ruas no bairro, percebíamos a necessidade de registra-

las na máquina fotográfica, pois algumas cenas nos chamavam atenção e ainda 
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tentávamos manter o contato com alguns moradores que se encontravam fora de suas 

residências, então os perguntávamos: vocês sentem medo de morarem no bairro? 

Como vocês veem a violência no mesmo? E ao questionarmos recebíamos respostas 

simples, que em poucas palavras resumiam o orgulho que tinham de serem 

moradores da comunidade. 

 

Resultados e discussões 

  

O bairro Manoel Deodato, atualmente é o maior na cidade de Pau dos Ferros. 

Por ser considerado um bairro de baixa renda e conviver com determinadas 

imaginações sociais sobre sua população e sobre seu espaço, decidimos ir além e 

aprofundar os nossos conhecimentos pesquisando e analisando a opinião dos 

moradores. 

 Embora seja considerado socialmente como um bairro popular e carente, as 

pessoas que habitam lá são acolhedoras e humildes. Os mesmos se sentem prontos 

para defender o seu lugar habitado, assim, a partir dos diálogos travados ao longo da 

pesquisa de campo, percebemos o orgulho que os moradores tinham do ambiente no 

qual escolheram para morar, mesmo sendo desvalorizados. 

 Nos questionamentos perguntávamos em qual bairro da cidade gostariam de 

morar e a maioria respondiam outros e especificando Manoel Deodato. (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Manoel Deodato, Pau dos Ferros/RN: Bairro de preferência da população. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2013. 

  

Nos dias atuais, a sociedade se preocupa mais com os avanços tecnológicos do que 

com a própria liberdade, criando assim sua própria segurança seja por uma tecnologia 

avançada como as cercas elétricas ou por simples grampos, afirma Bauman sobre essa ideia 

(2008 apud PINTO; CARNEIRO, 2013, p. 53) “A geração mais tecnologicamente equipada da 

história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo”. 

(Figuras 2 e 3). 

     

Figura 2 - Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros, RN, 2013. 

 
Fonte: Aparecida Suiane Batista Estevam, 2013. 

 
Figura 3 - Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros, RN, 2013. 

 
Fonte: Aparecida Suiane Batista Estevam , 2013. 

 

Embora a população procure diversas maneiras de se proteger, encontram 

barreiras que não possibilitam a realização da mesma, seja por condições financeiras 

ou apenas por não sentirem medo do lugar onde habitam, segundo Tuan, “Todas as 

fronteiras construídas pelo homem na superfície terrestre - cerca viva no jardim, 
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muralha na cidade, ou proteção do radar - são uma tentativa de manter controladas 

as forças hostis”. (2005, p.12) (Figura 4) 

 

Figura 4 – Residência no Bairro Manoel Deodato, representando uma forma de segurança. 

 
Fonte: Aparecida Suiane Batista Estevam, 2013. 

 

O nosso corpo está sobre controle da mente, se imaginamos um ambiente 

assustador nossos pensamentos irão produzir paisagens pavorosas e 

amedrontadoras, já afirma Tuan (2005, p. 11) “Quanto menos se sabe, menos se 

teme.” Essas cenas com o passar do tempo servem como ameaça, mas depois nos 

acostumamos com o que vimos e ouvimos, o próprio Tuan vem nos passar essa 

mensagem (2005, p. 17) “mesmo quando a situação real é horrível e ameaçadora, as 

pessoas com o tempo se adaptam e a ignoram”. (Figura 5) 

 

Figura 5 - Manoel Deodato, Pau dos Ferros, RN, 2013. 
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Fonte: Mileidy Maiare de Sousa Barboza, 2013. 

 

Para a amenização do medo entre a própria comunidade, o poder público 

poderia realizar ações que trouxesse as pessoas a viverem o mundo lá fora, que 

saíssem na prisão que seria as suas casas e passassem a conviver em grupo, até por 

que existem grandes áreas que poderiam ser aproveitadas com ações públicas, onde 

todos os moradores tivessem acesso, seja ele pobre ou rico. 

 

Figura 6 – Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros, RN. 

 
Fonte: Mileidy Maiare de Sousa Barboza, 2013. 
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Com tantas paisagens assustadoras, tememos em sair de nossas próprias 

residências fazendo de nossas casas grandes prisões, esse é o mal do século vivermos 

nos aprisionando por coisas que não são reais, ou seja, que são criados por nossos 

pensamentos, além de aceitarmos a realidade que o poder público diz nos 

proporcionar, mas analisando de forma ampla podemos observar que os planos 

políticos não saem dos papéis e que embora os mesmos tentem afastar a criticas e o 

sentimento de desigualdade no bairro Manoel Deodato não conseguirão, pois a 

população continuará com esse pensamento.  

 

 Conclusões  

 

Portanto, ao encerrar a pesquisa percebemos que o bairro Manoel Deodato é 

carente em relação à ação do poder público sobre o mesmo, que os Políticos que nos 

representa possam agir e transformar a comunidade estruturalmente, dando lhes 

maiores recursos e retirando da miséria aqueles que se sentem oprimidos e rejeitados 

pelo restante da população. 

Que o medo que cerca a comunidade seja superado pelo restante das pessoas, 

que as cenas assustadoras e paisagens monstruosas sejam revertidas de acordo com o 

tempo, que os espaços amplos que existem no mesmo, seja usado para a criação de 

áreas de lazer, saúde e educação.  

A nossa mente é um talento inestimável, forçando-nos a criar e processar 

imagens de medo, maldade e terror, nas quais afligem os moradores da comunidade e 

da sociedade, por parte. A maioria da população aponta o bairro como algo explosivo, 

assustador, mas na verdade é uma comunidade acolhedora e humilde, que sabe das 

suas raízes e de como é vista pela maioria da população. 
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GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 
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Introdução  

  

 Uma das perguntas mais instigantes do surgimento de uma cultura humana é 

se ela foi criada através do trabalho. Segundo Karl Marx, 1846 (apud COTRIM; 

FERNANDES, 2010, p.115) “Pode-se considerar a consciência, a religião e tudo o que 

se quiser como distinção entre os homens e os animais, porém esta distinção só 

começa a efetivar-se quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida”.  

A citação acima deixa claro que antigamente não existia cultura propriamente 

dita, o homem não tinha uma diferença concreta de outros seres, mas a partir de uma 

evolução psicológica se descobre o trabalho e cria-se a cultura humana.  

 A segunda tese para o surgimento da cultura sendo a mais aceita é que a 

cultura passou-se a fazer parte da humanidade no momento que ele descobriu a 

linguagem, foi a partir desta descoberta que o homem conseguiu decifrar símbolos, 

                                                           
28  Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPQ, mediante a concessão de bolsas para alunos do Ensino Médio, ligados ao Projeto “Espaço, 
mundo da vida e sistema no Alto Oeste Potiguar-RN: uma análise da produção material e simbólica 
regional a partir das interações entre cultura, mercado e Estado”, através de planos de trabalho 
aprovados no EDITAL 001/2013-DP/PROPEG/UERN, PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
JÚNIOR – Bolsa de Iniciação Científica Júnior-PIBIC EM 2013/2014.  
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passou a se comunicar com outros através de desenhos feitos nas paredes intitulados 

de pinturas rupestres. 

  A linguagem faz parte da evolução humana ela permite a transmissão de 

ideias e pensamentos e possibilita a interação, passa por mudanças e também 

participa das mudanças na sociedade, preservando o conhecimento e repassando-o 

de geração a geração perpetuando a história e criando a cultura. 

Atualmente estamos vivendo numa era de grandes avanços, principalmente 

nos meios tecnológicos e de comunicação, através desses novos meios a linguagem 

vem sendo utilizada em geral para a disseminação de informações que pregam 

ideologias, transformando o objetivo da linguagem que ao invés de promover o 

conhecimento está retardando-o, como afirma Santos (2004, p.39) “o que é 

transmitido a maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, 

em lugar de esclarecer, confunde”. 

Na verdade as informações passadas para as pessoas em sua maioria estão 

associadas ao capitalismo, a busca pelo poder, alienando a humanidade para 

satisfazer suas ambições, o lema é consumir e o resultado é lucrar, como diz Santos 

(2004, p. 43) “Todavia nas condições atuais, as técnicas da informação são 

principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos 

particulares”. 

 É necessário ainda ressaltar que, o grande poder do capitalismo é 

consequência da grande quantidade de informação passada para a humanidade, 

como afirma Santos (2004, p. 39). 

 

Também não seria possível a violência do dinheiro. Este só se torna 
violento e tirânico porque é servido pela violência da informação. Esta 
se prevalece do fato de que, no fim do século XX, a linguagem ganha 
autonomia, constituindo sua própria lei. Isso facilita a entronização de 
um subsistema ideológico, sem o qual a globalização em sua forma 
atual não se explicaria.  

             

 Diante dos fatos aqui mencionados pode-se dizer que tudo parece contribuir 

para a formação de uma nova cultura, mas que cultura seria essa? A do imediatismo 

ou a do consumo? Ou quem sabe uma junção de todas elas.        
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      Os novos meios de comunicação, especificamente a mídia tem contribuído para a 

expansão da chamada cultura de massas que está a concretizar sua principal 

ambição, a homogeneização desta com a cultura preexistente. 

Segundo Scott (2001 apud CORREÂ; ROSENDAHL, 2010, p. 8) "A produção 

econômica caracteriza-se, cada vez mais, por traços culturais, enquanto a cultura 

torna-se progressivamente mercantilizada”. Podemos assim dizer que tanto a cultura 

depende da economia como vice-versa, uma necessita da outra, realidade é que as 

pessoas estão vendendo sua cultura à vontade de criar está apenas para intenção de 

vender, gerar lucros.  

Segundo Caldas (1986 apud Brumes, 2006. p.8) 

 
Os mais numerosos e funcionalmente mais importantes padrões de 
toda a cultura são os padrões comportamento. Estes são 
representados pelos costumes e a moral, pelas leis e usos, destinados 
a moldar o comportamento dos indivíduos de um dado grupo social 
maior. 

 

A cultura demostra o comportamento de tal grupo, um exemplo bem simples 

são os dançarinos de quadrilhas juninas a sua forma de agir está de acordo com a 

classe cultural que este participa.  

Para falar sobre cultura popular é necessário se debruçar e dialogar um pouco 

sobre duas das manifestações que compõem a mesma, sendo estas, a festa junina e a 

atividade artesanal, pois são manifestações de grande importância para uma 

sociedade mantendo conservados seus hábitos. 

O surgimento do artesanato no Brasil se deu durante a sua colonização quando 

foram criadas oficinas artesanais que se espalharam por todos os lugares e na qual as 

pessoas tiveram acesso tanto na zona rural quanto na zona urbana, foram essas 

oficinas que possibilitaram às artesãs a demonstração de suas habilidades, nesse 

período a atividade artesanal foi de suma importância dentro do comercio 

(ARTESANATO, 2013). 

Quanto à festa junina Segundo Oliveira e Sobral (201, p. 2) “De acordo com 

historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses, ainda 

durante o período colonial (época em que o Brasil foi governado por Portugal)”. 
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A miscigenação de culturas fez com que as quadrilhas juninas se tronassem 

unicamente exclusiva, sua forma é invejada por diversos continentes. A China, França 

e Espanha foram alguns de muitos países que trouxeram suas características para 

enriquecer estas festas. 

No Brasil, enquanto o artesanato fazia parte da cultura, porém já surgiu com 

fins lucrativos, para as festas juninas foi no momento em que o Capitalismo se 

consolidou na América que o sentido de se fazer quadrilha mudou totalmente, tudo 

passou a ser visto como fonte de lucro diminuindo assim o seu sentido principal que é 

mostrar a cultura de um povo.  

 
Os eventos juninos são espetáculos direcionados as grandes massas, 
como também é objeto de consumo, mas, além disso, um objeto 
vivo, alvo das atenções de governantes que se apropriam da festa 
como mecanismo estratégico para manipulação e manutenção 
ideológica, tratando o São João como um produto cultural regional 
que é capaz de resgatar as origens nordestinas Enfim o Capitalismo 
inventa e reinventa as festas juninas. (OLIVEIRA; SOBRAL, 2011. p. 
7). 

   

Foi a partir da consolidação do capitalismo que a cultura de massa foi se 

mostrando presente porem de uma forma aparência, vindo a mostrar-se 

completamente visível e com maior intensidade nos dias de hoje. Contudo é possível 

perceber que entre a cultura popular e a cultura de massas a uma ponte indestrutível 

que marca suas diferenças tornando-as incomparáveis, enquanto a primeira é a pura 

expressão do capitalismo e a própria imagem do avanço e da globalização, a segunda 

caracteriza-se por sua simplicidade, espontaneidade e a permanência de suas raízes 

em determinada região. 

       

Objetivos  

 

Objetiva-se neste trabalho mostrar a influência do capitalismo sobre a cultura, 

assim como analisar e resgatar a cultura popular existente na cidade de pau dos 

ferros, enfocando a presença do capitalismo que vem modificando toda a tradição 

existente na historia de um povo.  
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 Metodologia  

 

Para a realização deste trabalho foram feitas leituras de referenciais teóricos, 

foi identificada as manifestações culturais existentes na cidade de Pau dos Ferros- 

RN, realização de entrevistas formais e informais com pessoas ligadas às 

manifestações culturais. Para se obter resultados precisos foram utilizados 

gravadores, câmeras, formulários de pesquisa na quais estas continham perguntas 

objetivas e subjetivas. Todos os resultados foram analisados de forma coletiva, estes 

foram tabulados, em seguida foi construído um mapa da cidade na qual mostra os 

lugares onde se encontram estas manifestações.  

 

Resultados e discussões 

   

               Desde que o mundo se tornou globalizado a sociedade não é mais a mesma o 

mundo não é mais o mesmo e até a história parece não ser mais a mesma, uma vez 

que está em constante mudança, é isso que prega a atual cultura denominada cultura 

de massas baseada no despótico poder do capitalismo, esse, dependente do consumo 

exagerado e sem limites, cultura que quer deixar para trás o passado e assim deixar 

para trás a cultura popular. 

              Um exemplo de cultura que está prestes a seguir os padrões da atualidade e 

renovar a sua estética devido à influência do capitalismo com a necessidade de 

garantir seu espaço no mercado é o artesanato, mas como fazer do passado o 

presente? Sem passado o artesanato (Figura 02) não terá como fazer parte da 

história e sem história ele não fará mais parte da cultura, mas para conseguir lucrar o 

importante não é ter o que contar, mas sim a condição para competir, pois segundo 

Santos (2004, p.46) 

 

A concorrência atual não é mais a velha concorrência, sobretudo 
porque chega eliminando toda forma de compaixão. A 
competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo custo, que 
vencer o outro, esmagando-o, para tomar o seu lugar. Essa não 
adequação do artesanato pode gerar sérias consequências, como foi 
possível perceber que na cidade de Pau dos Ferros ele não é muito 
valorizado. 
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Figura 01: Diversidade de objetos artesanais, centro de artesanato situado no meio praça Monsenhor 
Caminha, Centro Pau dos Ferros, RN 

 
Fonte: Liliany Ketlily, 20013. 

 

    Outra parte da cultura que vem sendo aos poucos modificada são as 

manifestações culturais, como o São João da cidade de Pau dos Ferros, sendo esta 

uma das mais importantes e uma das mais atrativas, a quadrilha matuta apesar de 

mostrar seu estilo tradicional (Figura 02) necessita do capitalismo para se manter, o 

mercado não deixar estas manifestações do estilo tradicional e sim, quer torna-la em 

algo diferente intitulados de quadrilhas estilizadas.  

   

Figura 02 - O Arraiá do Mazzaropi 
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Fonte: Igor Ramon, 2013. 

 

              Assim a mais prejudicada é a cultura popular que cada vez mais vem deixando 

de ser a cultura como ela é e passa a ser a pura imagem do capital e não a imagem de 

um povo, ou seja, não há mais a identidade de um povo, agora a identidade é 

universal é a cultura de massas conseguindo o seu lugar, tudo isso resultado do 

progresso, dessa forma pode-se concluir que o avanço nem sempre é bom, como diz 

Santos (2004, p.65): 

 

O período atual tem como uma das bases esse casamento entre 
ciência e técnica, essa tecnociência, cujo uso é condicionado pelo 
mercado. Por conseguinte, trata-se de uma técnica e de uma ciência 
seletivas. Como, frequentemente, a ciência passa a produzir aquilo 
que interessa o mercado, e não á humanidade em geral, o progresso 
técnico e científico não é sempre um progresso moral. 

              

             Apesar de estar sendo constantemente bombardeada pelas novas ideologias e o 

absoluto comando do capitalismo a cultura popular vem tentando sobreviver e 

tentando fazer com que sua história permaneça na continua mudança dos tempos. 

 

Conclusões  

                

        A cada dia que passa a cultura popular torna-se mais mercantilizada e para fazer 

parte desse mercado ela esta sendo influenciada pela a nova fase capitalista a passar 

por transformações, transformações essas que estão contribuindo para o fim da sua 

existência, mas também para o surgimento da cultura de massas, essa resumida não 

na história, mas no dinheiro.  

         A cultura de massas vem se disseminando cada vez mais seja por meio das 

atualização do mundo e das coisas, impondo elementos indispensáveis na vida da 

atual sociedade que sem perceber vão se unindo a ela para por fim em suas 

memórias, apagando histórias há muito tempo preservadas, destruindo seu passado 

por meras cédulas que fazem parte do presente e com certeza farão ainda mais parte 

do futuro. 
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         Cultura popular, podemos ainda dizer que ela existe? Sim, ainda, mas parece 

que falta pouco para ela deixar de fazer parte da nossa realidade, quem sabe daqui a 

algum tempo ela ocupará apenas uma parte das nossas lembranças. 

          Depois de tudo, hoje é possível afirmar que se a cultura faz parte do mercado ela 

não é mais a cultura propriamente dita, mas sim a pura reprodução do capitalismo.  
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Introdução 

As feiras livres fazem parte das tradições populares desde os tempos passados, 

até os dias atuais permanecem no cotidiano de diversos grupos sociais. Grupos estes 

que dependem economicamente dessas atividades para o sustento de suas famílias. O 

Espaço das feiras livres se dá através das relações de venda realizada pelos 

comerciantes e de consumo voltado para aqueles que procuram os produtos na feira. 

Leite (1975, p.176) diz que: 

 

Essas feiras destacam-se não só como pontos de comercialização, mas 
também por seu caráter de reunião de pessoas. É o que acontece 
principalmente com as feiras das cidades sertanejas que se 
distinguem das que ocorrem nas capitais, pois além de constituir-se 
em um “aglomerado ruidoso” do “vozeiro de criaturas em locomoção 
desordenada”, elas permitem que o “sertanejo perdido entre as 
distâncias, ilhado pela precariedade dos meios de transporte”, entre 
em contato com o mundo que o rodeia.     

 

                                                           
29

  Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
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As Feiras livres tem em sua história uma marca que caracteriza a economia de 

determinada cidade ou região. Em toda sua história a feira passa por uma evolução 

que acompanha o desenvolvimento de determinada sociedade, em seus pontos 

culturais e econômicos. Para entender todo o dinamismo destas atividades que são 

desenvolvidas na feira é necessário compreender sua história, a economia e o circuito 

pelo qual esta pertence. 

A troca de produtos e mercadorias, iniciou desde os tempos passados mais 

precisamente no período feudal com o passar do tempo essas trocas se intensificaram 

e se modificaram tudo isto fez parte da economia de determinadas cidades e regiões 

que até os dias atuais permeiam as feiras livres.  

Na cidade de pau dos ferros o comercio em tempos passados estava localizado 

dentro do mercado público, contava apenas com algumas lojas como afirma Holanda 

(2011, p.35) “Nas décadas de 20 a 50 do século passado, o comercio de pau dos ferros 

era restrito apenas á quadra do mercado público, á travessas Teófilo Rêgo a rua 07 de 

setembro. Esta área era o centro comercial da cidade com alguma lojas de tecidos 

como os mais importantes[...]”.  

Naquela época não havia comercio de confecções, os alfaiates confeccionavam 

roupas de homens e costureiras confeccionavam roupas de mulheres da época, os 

comerciantes para suas buscas de mercadorias viajavam em grupos, não havia 

veículos motorizados as viagens para busca de mercadorias eram a cavalos. Suas 

mercadorias eram compradas em Mossoró. 

Devido a grande importância da feira o mercado chamou atenção a atrair 

outros feirantes de outras regiões a comercializar suas mercadorias, com isso a feira 

se expandiu cada vez mais tendo como setor atual os arredores do açougue (publico), 

Nela se reunia mercadores de toda a região trazendo seus produtos e mercadorias , 

Atualmente a feira livre de pau dos ferros, Hoje na Feirra livre de pau dos ferros as 

roupas são a base de confecção com mais variedade para a população, com o passar 

dos anos as feira livre foi tendo um certo progresso e passou a ter mudanças e 

diversificação de mercadorias. Os comerciantes da feira livre são de cidades 

circunvizinhas, de todo o auto oeste potiguar.  

A Feira vem se atualizando no dia a dia, segundo Nagel.et.all.(2010): 
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Sobre a historicidade das feiras, há que assinalar o processo da 
normatização, da demarcação dos lugares de venda, da especificidade 
dos produtos e ainda do que se denomina de setorialização da 
comercialização. Nos primórdios da sua historia, as feira aconteciam 
com a disposição aleatória dos feirantes e dos produtos. 
 

Podemos perceber que a feira livre de pau dos ferros vem se desenvolvendo em 

sua organização, de modo que estes não se distribuem aleatoriamente, hoje eles se 

regulam a partir de normas pelo qual a feira se divide em setores, separados por 

vendas de determinados produtos.  Nagel, et.all. (2007, p.4) No dia da feira, as 

cidades acordam de forma diferente, pois ela é toda movimentada. São feirantes que 

chegam com suas mercadorias em carroças, caminhões e caminhonetas; são homens 

que armam suas barracas [...]. No dia de sábado a cidade toma uma outra forma, de 

modo que a dinâmica da cidade muda completamente.    

Angulo (2003 p.97) Afirma que “A feira é um espaço que tem influência na 

melhoria de vida das pessoas, não só pela obtenção de uma renda familiar, mas pela 

apreensão das ideias e representações associadas à feira como espaço de socialização, 

carregada de narrativas e símbolos sociais”. De modo que a feira exerce um papel não 

só econômico, mas um papel social e dinamizador do dia a dia dos indivíduos que 

dela participam, fazendo com que estes se relacionem afetivamente uns com os 

outros.  

 

Objetivos  

 

Este trabalho tem por finalidade mostrar a história da feira livre de Pau dos 

Ferros, desde os tempos passados até os atuais, destacando que esta está contida no 

circuito de fluxo inferior informal, elencando sua estrutura em mundo da vida e 

também sua importância na economia do local. Assim como identificar a vida dos 

feirantes frente a esta atividade econômica. 

  

Metodologia 

 

Para a realização desse trabalho foram feitas pesquisas em campo, onde foi 
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realizada perguntas direcionadas a vida dos feirantes relacionados ao seu espaço de 

trabalho , os dados foram computados, tabulados e transformados em gráficos , 

também foi realizada pesquisas bibliográficas para aprimorar os conhecimentos 

sobre a feiras assim como foram retiradas fotografias da feira livre de Pau dos Ferros.  

 

Resultados e discussões     

 

 A feira de Pau dos Ferros em sua realidade encontra-se bastante expansiva, de 

modo que nos dias atuais ela se expande por várias ruas da cidade, devido ao seu 

desenvolvimento, tendo em vista que ela desenvolve um papel muito importante na 

vida de vários pessoas que lutam pela subsistência, assim como para os consumidores 

que buscam uma gama de produtos variáveis.  

As feiras livres tiveram um papel importante e fundamental no 

desenvolvimento de diversas cidades nordestinas, não foi diferente em Pau dos 

Ferros esta detém de um grande poder gerador de renda para diversos indivíduos. 

Não somente renda a feira também se constitui a partir de elementos culturais como 

mostra na (Foto 01) em que mostra os utensílios utilizados no passado que até hoje 

permanecem na sociedade através da Feira.  

 

Foto 01: Feira Livre de Pau dos Ferros- Temperos Naturais vendidos na Feira. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
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Um cotidiano repleto de diversidades, envolvendo a personalidade, e 

linguagem, pelo qual estes elementos formam um espaço dinâmico e característico na 

cidade de Pau dos Ferros. Hoje a feira tem uma grande extensão e uma grande 

variedade de mercadorias, onde no dia da feira, especificamente no sábado a cidade 

acorda com um movimento e fluxos de pessoas muito grandes, como mostra na 

(Foto 02). 

 

 
 

   

A vida dos Feirantes é muito cansativa, tendo em vista que estes acordam muito cedo 

para organizarem o inicio da feira, como podemos perceber na (Foto 02), onde esta 

consta um feirante, logo bem cedo começa a estruturar sua banca, para vender seus 

produtos, não esquecendo que esta foto mostra a informalidade presente na feira.  

 
Foto 02: Feira Livre de Pau dos Ferros- Dia a dia dos Feirantes 
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2013 

 
Como já enfatizado as roupa nos tempos passados eram confeccionadas pelos 

próprios feirantes, hoje na atual realidade da feira as roupas são vindas de outras 

cidades e repassadas para os feirantes como mostra na (Foto 03), mostrando desta 

forma o avanço da feira, o desenvolvimento da mesma ao longo dos tempos.   

 
Foto 03: Feira Livre de Pau dos Ferros- Venda de Confecções.  

 
                                        Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  

 

Em uma entrevista com algum dos feirantes entrevistamos Alessandra onde 

esta contou um pouco de sua história e falou o seguinte:  
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Faz um ano e 3 meses, eu vim de são Paulo ai comecei a trabalhar 
aqui e montei isso aqui pra mim, a feira pra mim significa o meu pão 
de cada dia, meu trabalho, e eu gosto de trabalhar como feirante pois 
esse negócio é meu e ninguém pega no meu pé ninguém manda em 

mim, e além do mais trabalho pra mim mesma.  
 

Percebe-se na fala da feirante que a feira é muito importante para ela, pois é 

dela que ela tira seu sustento, podendo ter autonomia sobre seu próprio comércio, 

onde ninguém interfere em seu trabalho. Podemos constatar que a feira é importante 

para quem dela vive, e que as pessoas ainda pretendem viver dela.  

 

 Conclusões   

    

No presente trabalho podemos concluir que foi a partir de sua criação que foi 

gerado empregos para várias pessoas desempregadas da região que hoje tem sua 

renda, como podemos distinguir as feiras vem fazendo parte do nosso cotidiano 

desde nossos tempos passados ate hoje permanecem com algumas de suas culturas 

como por exemplo a comercialização de temperos, panelas de barro, colheres de pau,  

e iguarias que desde os tempos passados são permanentes na feira livre de pau dos 

ferros até os dias atuais e que podem ser um local onde as pessoas se encontram para 

conversar, passar o tempo e assim desenvolverem seu comercio.  

 As feiras livres apesar dos tempos modernos elas não desaparecem em muitos 

lugares elas são o principal comercio da população, muitas vezes a feira pode ser um 

local onde pessoas se encontram para discutir assuntos que circulam pela cidade. A 

partir dos dados obtidos em pesquisa de campo na feira livre de pau dos ferros 

permanecem na vida de diversas pessoas que dela sobrevivem financeiramente, e que 

é um símbolo dentro da cidade mostrando a história de diversas pessoas que desde os 

tempos passados permanecem.   
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Introdução  

 

Este trabalho apresenta as experiências vivenciadas no Plano de Trabalho 

“Imagens Femininas e a Educação Rural Serrana”, vinculado ao Projeto de Pesquisa 

“Memórias da Educação Rural: Rastreando Imagens e Falas Locais”, cadastrado no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) — Cota Ensino Médio 

2013/2014 — da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), assim 

como a participação nas ações do Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: 

Trilhas da Formação dos/as Educadores/as Serranos/as”. 

Essa investigação reflete sobre as imagens e representações femininas na 

educação rural portalegrense, conhecendo sua história e participação no magistério. 

Para isso recorremos ao estudo de referenciais teóricos que trazem abordagens sobre 

gênero, educação, memória e imagem, bem como analisamos registros fotográficos e 

vídeos.  

 

Objetivos  

 

Analisar as percepções sobre a participação feminina no desenvolvimento da 

educação rural portalegrense, entre os séculos XIX e XX, contribuindo para a 

mailto:paulajmorais@yahoo.com.br
mailto:rafaeltrombone3@hotmail.com
mailto:bereserras@hotmail.com
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(re)constituição da história e da identidade da educação local, através de imagens de 

suas escolas, educadores/as e discentes. 

Identificar as imagens e representações sobre as educadoras rurais 

portalegrenses nos séculos XIX e XX. 

Conhecer a história da educação rural e a participação feminina no magistério, 

através de imagens de suas escolas, educadores/as e discentes. 

Contribuir na organização de arquivos digitais do Programa de Extensão 

“Diálogos Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as” e 

de uma memória digital sobre a educação rural no Rio Grande do Norte (RN). 

 

Metodologia  

 

Numa perspectiva histórica, articulada à memória, à formação de 

educadores/as e às discussões sobre relações de gênero, estamos realizando uma 

pesquisa bibliográfica e documental. A primeira compreende estudos, leituras e 

elaboração de fichamentos de obras/textos sobre pesquisa e a utilização de imagem 

nos estudos históricos, e sua articulação com as relações de gênero no contexto 

educacional dos séculos XIX e XX (BENJAMIN, 1996a, 1996b; BRANDÃO, 2008; 

DELGADO, 2006; FARIAS; NOBRE, 1997; FARIAS, 1998; LOPES, 1994; LOURO, 

1997, 1998, 2003).  

A pesquisa documental e de campo compreende as seguintes ações: visitas às 

escolas rurais, consulta a arquivos públicos e de pessoas idosas das comunidades 

portalegrenses, especialmente as educadoras aposentadas; consulta aos arquivos do 

Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as 

educadores/as serranos/as”, visando contribuir na organização de um banco de 

imagens e dados, bem como na transcrição de vídeos das visitas às comunidades 

rurais portalegrenses e das ações do Programa de Extensão. 

 

Resultados e discussões 
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Para Lopes (1994) “fazer História” é um trabalho que exige um olho no 

presente e outro naquilo que o passado escolheu guardar para a realização presente. 

E nessa linha de pensamento é que devemos ter o cuidado com a investigação, 

separando o material, categorizando-o e tendo a percepção de que tanto as fontes, 

quanto a própria história são uma construção, uma representação do passado e 

jamais o passado em si (LOPES, 1994).  

Antes de compreendermos as representações e a participação das mulheres na 

educação local, devemos conhecer um pouco desses temas que envolvem reflexões 

sobre gênero, identidade e representação.  

Começamos por falar de gênero e educação; referimo-nos aqui ao exercício do 

ensino como uma ação desempenha predominantemente por um determinado 

gênero, mais especificamente a figura feminina ligada em um conceito de gênero que 

produz identidade, tendo a escola como um espaço atravessado pelas representações 

de gênero (LOURO, 2000). A entrada das mulheres no exercício da docência foi bem 

expressiva ao longo do século XIX. Contudo, ela foi atravessada de polêmicas, 

pautadas principalmente no discurso científico, como destaca Louro (2000, p. 78), a 

partir de citações de Safioti (1979, p. 211): “se constitui numa ‘temeridade’, numa 

‘insensatez’ entregar às mulheres – portadoras de cérebros ‘pouco desenvolvidos’ 

pelo seu ‘desuso’ – a educação de crianças”. 

A mulher era representada por uma figura pregada ao sonho de ser uma dona 

de casa e ter filhos, e o crescente número de mulheres no magistério se deu por causa 

dessa imagem de professora, aquela que era desgraciosa, que não podia casar... Como 

diz Louro (1997, 2000), a feminilização do magistério se deu atrelada a percepção da 

docência como uma extensão da maternidade, pois, a professora era aquela que se 

entregava aos seus alunos e alunas como se fosse sua família.  

Ainda segundo Louro (1997), não é por acaso que as fotos antigas nos mostram 

figuras severas, de roupas escuras, abotoadas e de mangas compridas. Contrastando 

um pouco com o fardamento das crianças dos anos de 1970, como podemos perceber 

na Figura 1.   

 

Figura 1 – Discente da Escola Estadual Capitão Mumbaça – Portalegre, RN 
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Fonte: Arquivo do Programa de Extensão “Diálogos...”, cedido pela educadora, 2010. 

 

 
Conclusões 
  

Com bases nos estudos teóricos feitos, podemos compreensão melhor a 

construção da identidade, das representações e imagens da mulher no século XIX e 

XX, como também sua participação na educação e a feminização do magistério local, 

através da fala de pessoas entrevistadas e da análise de documentos, especialmente as 

fotografias antigas. Por isso, consideramos essa atividade bastante positiva para 

nossa iniciação à pesquisa e ao trabalho científico, constituindo-se numa 

oportunidade única de aprender e conhecer um pouco da vida acadêmica.  
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Introdução 

 

 As feiras livres em toda a região nordestina se caracterizam por suas 

diversidades culturais movidas por diversas tradições, que ao longo do tempo vem a 

se desenvolver e em uma luta constante para se permanecer. A feira livre de Pau dos 

Ferros se enquadra no circuito de fluxo inferior informal, tem em seu conteúdo a 

cultura se destacando no dinamismo cotidiano da feira, formando uma sociedade 

movida por várias personalidades norteando um espaço diversificado, produzindo 

um espaço imaterial. 

 Carneiro (2010) diz que: 

                                                           
30

  Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPQ, mediante a concessão de bolsas para alunos do Ensino Médio, ligados ao Projeto “Espaço 
público e circuito inferior da feira livre de Pau dos Ferros, RN”, aprovado no Edital FAPERN/CNPq 
09/2012 - Programa de Iniciação Científica Júnior – PIBIC Jr. 
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Este circuito é formado por atividades de pequenas dimensões, 
familiares, unidades de produção doméstica, pequenas empresas ou 
microempresas.  No Circuito de fluxos inferior informal dentre outras 
estão os feirantes, camelôs e vendedores ambulantes [...].   

 

O Circuito de Fluxo inferior é segundo Santos (1979, p.31) “[...] constituído 

essencialmente por formas de fabricação não-“capital intensivo”, pelos serviços não-

modernos fornecidos “a varejo” e pelo comercio não- moderno e de pequena 

dimensão”. As Feiras livres são exemplo deste circuito, de modo que estas não 

possuem um grande capital, sendo que a margem de lucro é baixa. 

  Milton Santos afirma que (1979, p 159) “o circuito inferior constitui também 

uma estrutura de abrigo para os citadinos antigos ou novos, desprovidos de capital e 

de qualificação profissional.” Assim compreende-se a permanência das feiras livres 

de modo que há sempre uma renovação de sujeitos que nela trabalham, sujeitos estes 

que não detém um alto capital, fazem da feira o meio de subsistência, pois a maioria 

dos feirantes não possuem qualificação profissional.  

 Tido também como um espaço cultural a feira livre de Pau dos Ferros tem em 

seu conteúdo a cultura na qual Habermas (2012, p.252) atribui como sendo [...] o 

estoque ou reserva de saber, do qual os participantes da comunicação extraem 

interpretações no momento em que tentam se entender sobre algo no mundo”.  

 Os Participantes da Feira formam uma sociedade na qual Habermas (2012, 

p.252) define “Defino a sociedade por meio das ordens legitimas pelas quais os 

participantes da comunicação regulam sua pertença a grupos sociais, assegurando a 

solidariedade. A feira livre de Pau dos Ferros é regida por normas que os próprios 

feirantes criam, para manter a organização da feira, assegurando a pertença a este 

espaço.  

 Cada Feirante tem uma personalidade, definida por Habermas (2012, p.253) 

“[...] como o conjunto de competências que tornam um sujeito capaz de fala e de 

ação-portanto, que colocam em condições de participar de processos de 

entendimento, permitindo-lhe afirmar sua identidade.”  

 Dentro do dia a dia da feira livre de Pau dos Ferros os feirantes e 

consumidores utilizam a fala para interagir uns com os outros e assim manter as 
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relações comerciais mostrando assim a Ação Comunicativa que Compreende-se 

segundo Habermas (2003, p. 165) “[...] quando os atores tratam de harmonizar 

internamente seus planos de ação de só perseguir suas respectivas metas sob a 

condição de um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as consequências 

esperadas”. 

 Estas abordagens serão aprofundadas no resultados e discussões que 

apresentaram exemplos mais detalhados para a melhor compreensão deste espaço 

diversificado, formado por uma variedade de indivíduos, que através de seus 

trabalhos formam um mundo vivido, movido pelas relações cotidianas.    

 

Objetivos  

 

O objetivo do trabalho é mostrar que a feira livre de Pau dos Ferros, além de 

características de punho econômico relacionados ao mundo sistêmico também tem 

suas características elencadas ao mundo vivido sendo aqui destacado como as 

pessoas fazem parte deste espaço produzido a partir da personalidade, sociedade, 

ação comunicativa, razão comunicativa e a linguagem sendo estas características 

inseridas no circuito de fluxo inferior informal. Visando conhecer o mundo da feira, o 

dinamismo desenvolvido por esses agentes constituintes desse espaço abrangente de 

variáveis produtos, e culturas devido aos consumidores e também feirantes advindos 

de várias cidades sendo estas próximas a cidade de Pau dos Ferros.  

 

Metodologia  

 

A realização da pesquisa foi feita com base nas entrevistas e observações na 

feira livre, no dia 13 de julho de 2013 ao dia, em uma manhã de sábado ás 6 horas, 

sendo entrevistados 52 feirantes. As entrevistas foram transformadas em gráficos de 

acordo com cada pergunta feita. Também foi tirada fotografias do espaço analisado 

de forma a registrar todo o desenvolvimento da feira, dando ênfase aos feirantes e de 

suas mercadorias assim como os consumidores, da mesma forma foram gravados 

vídeos destes agentes contando suas histórias, suas dificuldades e seu cotidiano. 
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Resultados e discussões 

 

  As relações sociais em sua complexidade agem de acordo com a 

utilização da linguagem, com a forma de agir, dentro da ação comunicativa que se dar 

a partir das relações cotidianas. Desta forma a feira livre de Pau dos Ferros constitui-

se por elementos referentes ao mundo vivido, este que pode ser entendido em seu 

contexto de acordo com as relações e de fatos que cotidianamente acontecem. 

A feira livre de pau dos ferros está inserida no circuito informal onde segundo 

Milton Santos(1979) de modo que esta não tem um grande capital, percebendo em 

sua própria estrutura (Foto 01). Onde podemos constatar e perceber a inferioridade 

presente na feira, pois as bancas da feira são produzidas a partir de pedaços de 

madeira e lonas, que improvisam as barracas.  

 

Foto 1 - Feira livre de Pau dos Ferros, RN: Estrutura física da Feira.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

De acordo com Santos (1997) a feira livre de pau dos ferros acolhe os velhos 

como os novos indivíduos o seu capital não é tão auto, onde a população que nela 

trabalha não tem qualificação profissional para o mercado, podemos perceber na 

pesquisa que dentre dez feirante nenhum concluiu ensino fundamental, nem médio e 



 

 

 
 

P á g i n a  | 593 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

nem superior completo, de modo que este não tem uma formação e acabam indo 

trabalhar na feira.  

 Sobre o circuito inferior informal Carneiro (2010) diz “Este circuito é formado 

por atividades de pequenas dimensões, familiares, unidades de produção doméstica, 

pequenas empresas ou microempresas”. A Feira livre de Pau dos Ferros conta com 

um grande número de pessoas como mostra a (Foto 02), dentre elas os feirantes e os 

consumidores, estes contam com diversos costumes culturais e tradições que são 

vivenciados entre eles, assim a feira se constitui a partir de relações entre feirantes e 

consumidores. 

 

Foto 02: Feira livre de Pau dos Ferros- relações sociais 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013. 

  

 A ação comunicativa está presente na feira de Pau dos Ferros dentro das 

relações que os feirantes a partir da fala desenvolvem no cotidiano da feira, a 

linguagem é um elemento muito importante, pois é através dela que os feirantes 

vendem seus produtos, e desenvolvem relações de amizade na feira. Dentro da feira a 

ação comunicativa é voltada para o entendimento mútuo, de modo que a eles se 

comunicam e conseguem vender. Entre os feirantes a ação comunicativa também se 

encontra como a pesquisa mostrou que dentre vinte e cinco feirantes, vinte mantem 

boas relações.  
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Dentro do espaço público da feira os feirantes desenvolvem boas relações 

juntamente com os ambulantes onde podemos perceber que estes em seu dia dia 

mantem boas relações de amizades, onde segundo Nagel et. all. (2010): “Na feira todo 

mundo é amigo” reforçando que a feira não é somente um espaço comercial mas sim 

um espaço social onde diversos indivíduos se relacionam em busca do entendimento, 

concretizando boas relações.  

A sociedade que Habermas (2012) define está inserida na feira por meio das 

normas que eles mesmo criam, normas estas que fazem parte da organização que eles 

mantem, pois a feira está organizada em repartimentos, onde divide-se em área de 

venda de confecções (Foto 03), venda de frutas e verduras (Foto 04), venda de 

brinquedos, sapatos e acessórios (Foto 05).  

 
Foto 03: Feira Livre de Pau dos Ferros- Área da feira destinada a venda de confecções 

 
Fonte:  Pesquisa de Campo, 2013. 

 
Foto 04: Feira Livre de Pau dos Ferros- Venda de Frutas e verduras         

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013 
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Foto 05- Venda de Sapatos e outras Mercadorias 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

A cultura na feira pode ser constatada por meio de algumas tradições que 

permeiam as ações, e costumes presentes nela como exemplo podemos citar a venda 

de cerais como o feijão, não qual este é vendido em sacos de nalho no meio da feira 

(Foto 06), este feijão é tido como mais saboroso e natural pelas pessoas que 

frequentam a feira. Esta prática de vender cereais em sacos expostos a céu aberto na 

feira se deve, em grande medida as tradições do povo sertanejo e dentro desta sub-

região os costumes desse povo potiguar, especialmente da população do Alto oeste 

potiguar, que ainda hoje tem o habito de frequentar a feira. 

 

Foto 06: Feira Livre de Pau dos Ferros- Venda de Feijão no Chão da Feira 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  
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Em um dos relatos dos feirantes: 

 

Faz um ano e 3 meses, eu vim de são Paulo ai comecei a trabalhar 
aqui e montei isso aqui pra mim, a feira pra mim significa o meu pão 
de cada dia, meu trabalho, e eu gosto de trabalhar como feirante pois 
esse negócio é meu e ninguém pega no meu pé ninguém manda em 
mim, e além do mais trabalho pra mim mesma.  

 

Em relação a feirante entrevistada mostra o empenho e a importância da feira 

na sua vida, assim também como na vida de cada um na qual a forma. Ela destaca 

com suas palavras, que a feira é muito importante para a sua sustentação de todos os 

dias, ou seja, sua renda familiar, alimentação, vestimenta, necessidades do dia a dia 

de casa, é tudo dependente da feira. 

  

Conclusões  

 

Com as pesquisas e estudos sobre o tema do trabalho, podemos concluir que, a 

feira é um mundo vivido pelas pessoas nas quais a formam. Durante o trabalho vimos 

que, esse tema é muito bem dividido, destacando assim as personalidades de cada 

feirante, assim também como a sociedade onde estão, a ação de cada um 

comunicativa, a razão e a linguagem. 

Podemos observar também, que a importância da feira para cada um ela é 

muito bem vista e respeitada, pois isso é o trabalho de cada e o que os sustentam. A 

valorização de cada feirante, é o prato mais fundamental nisso, pois o que seria 

dessas pessoas sem seu trabalho, sem a feira. 
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Introdução 

 

O medo é aquilo que está intimamente presente na sociedade desde o início da 

história humana, segundo Tuan, (2002, p.10) “[...] Medo é um sentimento complexo, 

no qual se distinguem claramente dois componentes: sinal de alarme e ansiedade 

[...]”. Sendo que, apresenta-se por meio de diferentes características dependendo da 

situação em que nos encontramos, nos situamos nos envolvemos e convivemos. É um 

mal estar que nos ameaça e que nos impede muitas das vezes de enfrentá-lo.  

O medo pode está contextualizado aos problemas que invadem o nosso 

psicológico no dia a dia, isto é, medo de errar, medo das pessoas, medo de catástrofes 

naturais, medo da violência, essa por sua vez, é a característica mais evidente de 

medo existente nas pessoas, conforme, para Pinto; Carneiro, (2013, p. 50) “[...] o 

medo é o sentimento conhecido de toda espécie humana, cheio de paisagens 

                                                           
31
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assustadoras, com sensações desagradáveis e diferentes formas de interpretação e 

que as pessoas compartilha dessa experiência no dia-a-dia [...]”. Propõe-se discutir o 

medo como um problema sócioespacial no Bairro Manoel Deodato, localizado na 

cidade de Pau dos Ferros – RN, pólo regional do Alto Oeste Potiguar, com 

aproximadamente 27.745 habitantes (IBGE, 2010), cuja base econômica está ligada 

as atividades terciárias, isto é, atividades de serviços, comércios e bancos. 

 Como vamos ver no decorrer da pesquisa, o medo da população que mora no 

bairro Manoel Deodato, não é exatamente ser roubado ou ser assassinado, mas sim o 

medo das drogas. “[...] As fronteiras estão em todos os lugares porque as ameaças 

estão em toda parte” (TUAN, 1979, p.10), a maior parte dos moradores que tiveram 

participação na pesquisa de campo afirmaram que tem esse medo por que há sempre 

varias cobranças ou acertos de contas, trazendo um numero elevado de homicídios ao 

mesmo. Outro medo que assombra os moradores é de serem acidentados, porque a 

prefeitura pavimentou muitas ruas do bairro, com isso os motociclistas e motoristas 

aproveitam para andar em alta velocidade nas ruas, sem se preocuparem com a 

segurança dos moradores. 

 

Objetivos 

 

O objetivo principal a ser discutido será o medo dos moradores do bairro 

Manoel Deodato. Esse medo se dá por falta de segurança pública, que a prefeitura é o 

governo não proporciona para a população, o convívio com a violência constante no 

bairro e o tráfico de drogas que causa muita insegurança para a população do mesmo. 

Como podemos ver no Gráfico 1, o maior medo da população do bairro é de 

ser roubado, por que no bairro há um frequente trafico de drogas incontrolável que 

trás muita insegurança nos morados. Nós podemos nós perguntar: “Mas esse medo 

só há no bairro Manoel Deodato?” – Não esse medo há em qualquer bairro ou cidade, 

esse medo é muito frequente nas grandes capitais como: Natal, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília e etc. 

 

Gráfico 1 - Manoel Deodato, Pau dos Ferros - RN: - Medo dos morados no bairro (2013) 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

As grandes capitais sofrem com esse problema porque tem um elevado numero 

de empregos e comércios, com isso trazem mais população de cidades pequenas, mas 

trazem também os bandidos. No bairro Manoel Deodato não é diferente, por o bairro 

ser bem grande, tem muitos comerciantes que colocam seus estabelecimentos para 

ganharem suas vidas, mas os bandidos não perdem tempo e assaltam comércios e 

casas, muitos dos bandidos não são do bairro, são de outros bairros, como Alto São 

Geraldo, Riacho do Meio e etc. 

Outro medo que se tornou frequente entre os moradores que preocupa muito, 

é o medo de serem acidentados. Menos de 5 (Cinco) anos pavimentaram a rua que 

liga a BR ao centro da cidade, isso trouxe um certo agrado para os moradores do 

bairro, facilitando o acesso para as pessoas, sendo assim bem melhor de andar, mas 

os motoristas e motociclistas abusam da nova pista e andam com irresponsabilidade, 

sem se preocuparem com a segurança dos moradores. Por causa desses motoristas 

desabilitados, é por muitos acidentes que já ocorreram, a Prefeitura Municipal de Pau 

dos Ferros mandou construir várias lombadas, para diminuir os acidentes, até agora 

tem funcionado muito bem.  

 

Metodologia 
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Propomos pesquisa de campo procurando saber mais sobre três grandes 

fatores: Medo, Violência e Segurança. Foram realizadas leituras de textos sobre o 

tema, dentre os quais, Tuan (2002) sobre medo, Zaluar (2001) sobre segurança, 

Carneiro, Pinto (2010) sobre violência. 

Além das leituras foram elaboradas 10 questões sobre criminalidade, violência, 

medo e segurança. Após foram feitas pesquisas de campo com 20 moradores do 

bairro Manoel Deodato. Os questionários foram transformados em tabelas e gráficos 

no excel 2010 a fim de melhor visualizar as informações. 

 

Resultados e discussões 

 

Podemos ver que os boatos que há pela cidade de Pau de Ferros, sobre o bairro 

Manoel Deodato são verdadeiras. Os dados da (Figura1) abaixo não mentem, e a 

própria população do bairro acha a mesma coisa. Perguntamos para vinte (20) 

moradores do bairro, quais os crimes mais comuns no mesmo, é como podemos ver 

no gráfico, dezesseis (16) pessoas acharam que Tráfico de Drogas no bairro é muito 

comum, sendo assim, ocupando a segunda, a terceira e a quarta posição em relação às 

entrevistas realizadas com a população do Bairro Manoel Deodato são os casos de 

roubos, homicídios e violência doméstica, isto é, a violência contra a mulher. 

Infelizmente não é só uma realidade em Pau dos Ferros, mas em todo o país. 

Concluímos que um crime leva a outro, com o tráfico de drogas elevado, faz 

com que aumente o numero de homicídios por falta de pagamento das drogas ou até 

mesmo por acerto de contas entre usuários. 

Moradores do Bairro Manoel Deodato afirmam que um dos maiores medos de 

morar no bairro é de ser roubado (Figura 2), ou seja, devido a ter muitos traficantes 

e o índice de drogas serem muito elevado faz com que os moradores tenham certo 

medo. 

 

Figura 2 – Crimes mais comuns no bairro Manoel Deodato 
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Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2013. 

 

 Muitos moradores reclamam também a questão de acidente em ruas onde 

residem, devido à pavimentação em algumas ruas. A questão da velocidade dos 

motoqueiros e também dos veículos em alta velocidade ao passar de frente de suas 

residências sentem medo de serem atropelados, é correr o risco de ir a óbito. 

Podemos concluir que para os moradores do bairro acabar com esse medo, é 

procurar direitos que nós moradores temos como: policia passar no bairro pelo 

menos quatro vezes por dia nas ruas, ter mais iluminação, é etc. 

Há vários motivos para diminuir os crimes no bairro Manoel Deodato. Na 

Figura 3 segundo os moradores entrevistados, nove (9) pessoas dizem que o bairro 

necessita mais do investimento na fiscalização do trânsito nas rodovias e 

principalmente no aparato policial. Essa é uma das peças fundamentais para 

combater a violência no bairro. Eles pedem essa fiscalização no trânsito porque, 

pavimentaram varias rua do bairro é com isso está mais perigoso. O reforço no 

aparato policial deve ser bem trabalhado, porque o bairro é conhecido como um dos 

mais perigosos de Pau dos Ferros, então devia passar frequentemente algumas 

viaturas no bairro, que não é o caso.  

 

Figura 3 – Medo dos Moradores do bairro Manoel Deodato 
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Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2013. 

 

Então como podemos observa na figura 4, basta a prefeitura trabalhar é 

investir mais no bairro, para trazer mais segurança aos moradores. 

 

Figura 3 – Como diminuir os crimes na cidade, na opinião dos moradores do Manoel Deodato. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2013. 

 

Na pesquisa em que foi feita nos bairros da cidade de Pau dos Ferros, segundo 

os moradores do Bairro Manoel Deodato, dez (10) opinaram que o bairro ideal para 

se morar é a princesinha do oeste. Devido o bairro ser calmo e não ter tráfico de 

drogas. Podemos dizer que devido o bairro mais ser calmo, as pessoas desejam 

procurar um local mais seguro para morarem. 
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Como podemos ver na Figura 5, 70% dos moradores da pesquisa de campos, 

acham que o bairro Manoel Deodato é seguro para morarem. Mesmo sabendo que o 

bairro sofre com frequente tráfico de drogas, é acertos de contas, eles afirmam que o 

bairro é bem seguro acima de qualquer problema que o mesmo sofre. 

 

Figura 5 – Número de pessoas que se sentem segura no bairro Manoel Deodato 

 

Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2013. 

 

Conclusões 

 

Concluímos que para combater essas violências no bairro, é necessário os 

moradores do bairro buscar reforçar o aparato policial ou alguma segurança do 

bairro. 

Para combatermos a violência, e diminuir o medo da população do bairro, 

Manoel Deodato é preciso termos mais informações de como os moradores podem se 

protegerem, contra a violência, tendo como base: Palestras de incentivo contra o 

crime, buscar a prefeitura, pedindo mais movimentação da policia no bairro e etc. 

Muita coisa mudou o bairro já foi mais perigoso, a maioria da população de 

Pau dos Ferros – RN tinha medo de andarem no bairro, mas com o passar dos anos, 

por falta de oportunidade, muitas famílias tiveram que se deslocarem para o bairro, 

assim quebraram certo tabu que existia no mesmo, proporcionando um olhar 

diferente ao bairro.  
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 Concluímos também que o medo dos moradores do bairro não irá diminuir 

em um piscar de olhos, mas se todos se ajudarem a mudar o modo de vista que todos 

têm sobre o  bairro, muita coisa mudará, basta a população se manifesta para a 

prefeitura, terem uma conversa civilizada, para que a prefeitura invista mais no 

bairro, por que apesar de terem muita violência e muito medo, o bairro também tem 

muitas coisas boas a serem vistas.  

 

Referências 
 

ELIAS, Norbert. Civilizacion y violência. Reis, p. 141-151, [s. d]. 
 
PINTO, Francisco Ringo, CARNEIRO, Rosalvo Nobre. Medo e meio técnico-
cientifico-informacional no alto oeste potiguar-RN 2010. LEVS, Marília, Ano 2013, 
Edição 11, maio, p. 47-59, 2013. 
 
TUAN, Yi-Fu. Introdução. In: ______. Paisagens do medo. São Paulo: Editora 
UNESP, 2008. p. 7-15. 
 
ZALUAR, Alba; LEAL, Maria Cristina. Violência extra e intramuros. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 16, n. 45, p. 145-164, 2001. 

 

  



 

 

 
 

P á g i n a  | 606 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

GT 9 – Estudos Interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr 

 

O mundo do sistema econômico e os circuitos inferiores da 

feira livre de Pau dos Ferros-RN32 

 

SILVA, Bruna Monaliza Holanda da 
Escola Estudal Dr  Jose fernandes de Melo 

Bolista PIBIC Jr CNPQ\FAPERN 
monalizagatinha56@hotmail.com      

  
 SILVA, Gessica dos Santos 

 Escola Estudal Dr  Jose fernandes de Melo 
Bolista PIBIC Jr CNPQ\FAPERN 

Gessyca_2012@hotmail.com  
 

MAIA, Arilane Fernandes 
 Co-orientadora da Pesquisa e discente do curso de Geografia 

UERN, CAMEAM  
 arilanemaia@gmail.com 

 

 CARNEIRO, Rosalvo Nobre 
 Orientador da Pesquisa PIBIC jr CNPQ/FAPERN 

rosalvonobre@uern.br  

 
 

Introdução 

 

 As feiras livres tiveram o papel importante no desenvolvimento de diversas 

cidades nordestinas em aspectos tanto cultural quanto econômico, certo 

renascimento comercial diante da sociedade local as feiras si tornaram populares, 

elas destacam-se não por apenas  pontos comercias mais também pelo fato de reunir 

as famílias. 

            Os feirantes são personagens importantes no dia a dia da sociedade atual, são 

ligados ao comercio, mas de uma forma familiar diante de certa paz comercial que 

existe entre eles. 
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            Por outro lado, enquanto  as trocas são feitas cada vez mais por intermédio  de 

papéis  à medida que se vai para o circuito superior , no circuito inferior , ao 

contrário, as operações são feitas com dinheiro líquido  (SANTOS, 1979). 

          Assim em pau dos ferros, as operações são feitas com dinheiro “na Hora” da 

compra de um modo familiar perante o consumidor, entre si os feirantes se 

mostraram amigáveis diante da rotina de trabalho. 

                                          

 Objetivos  

 

  O objetivo desse trabalho é destacar as características referentes ao mundo 

sistêmico, dando ênfase às características econômicas ligadas e relacionadas ao uso 

da tecnologia. 

Inerente as inovações do período técnico cientifico informacional ao 

desempenho voltado para a disponibilidade de emprego de modo a analisar a 

remuneração destes feirantes  estes são assalariados ou não. 

 

Resultados e discussão 

 

O trabalho na feira e um pouco complicado pois tem muita concorrência como 

por exemplo os grandes supermercados e as bancas com melhores produtos , algumas 

pessoas fazem de tudo para vender mais o que os outros , nem que para isso seja 

preciso diminuir o preço das suas mercadorias nem um feirante tem condições  de 

investir para melhorar as suas mercadorias , muitos trabalham na feira por falta sua 

escolaridade e por falta de melhores empregos em suas cidades , muitos deles moram 

longe mais precisam vim pra cá para vender os seus produtos , para pode ganhar 

dinheiro e compra o pão de cada dia porque isso não pode falta a nenhuma família .  

No mundo capitalista o circuito inferior seriam atividades e serviços não 

modernos geralmente abastecidos pelo nível de venda e varejo e pelo comércio em 

pequena escala focando no trabalho intensivo em lugar da tecnologia. 
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          O circuito inferior seria uma economia não moderna onde a inovação é pouca , 

Este circuito é constituído por atividades de pequenas dimensões ,familiares , 

pequenas empresas ou  microempresas de pequeno porte. 

             No “circuito inferior informal” (CARNEIRO, 2006) também estão os feirantes, 

camelôs, onde se pode dizer que a Organização não burocrática predomina no 

ambiente. 

            Existem poucos avanços tecnológicos na feira, podemos dizer que são poucas 

as tecnologias usadas pra melhorar o procedimento de venda, mais ainda sim a quem 

diga que a feira esta tentando se adaptar aos avanços da geração. A nova geração que 

está aí já começa a vida teclando e vivenciando um mundo rápido, instantâneo, com 

troca de informações a cada instante, convivendo com um enorme volume de 

informações e tanta tecnologia, a feira continua buscando. Adaptando-se aos tempos 

em relação à mercadoria, tecnologia e clientes, não perdeu sua base, suas raízes. 

Equilibrando os princípios da tradição e da inovação e com a afirmação da identidade 

do povo brasileiro que vai levando. 

 

 

 

 Uma das maiores dificuldades encontrada em uma cidade é a questão do seu 

planejamento urbano, organizar o território com calçadas ruas.   A Organização é a 

critério dos feirantes, onde buscam um lugar que o consumidor tem em seu campo de 
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visão, seus produtos e seus preços variados  Assim torna mais fácil a venda e compra 

dos produtos oferecido ali . 

 

 

                    

No circuito inferior da feira livre o emprego muitas vezes é temporário e 

quando não é o trabalho é intensivo e com uma carga horaria no estilo de vida das 

feiras que viram a madrugada e o dia trabalhando descarregando produtos e 

arrumando as barracas no seu lugar. 
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De acordo com a pesquisar realizada de campo muitos dos feirantes 

transportam suas mercadorias alguns tem carros outros levam em motos vários 

pagam para ter o local exclusivo para guardar as suas coisas. 

 

Conclusão 

 

Concluímos que o mundo do sistema econômico e os circuitos inferiores da 

feira livre de Pau dos ferros –RN, mostra detalhes tanto tradicionais quando 

econômicos  , a feira de pau de ferros tem pouco avanços tecnológicos , o que resulta 

em um trabalho ardo e intensivo , A economia  é dinheiro ganho e  também dinheiro 

que circula  na feira são  líquidos. 

Olhando do ponto de vista tradicionais a feira seria uma forma de lembrar as 

Origens e a historia de uma cidade que cresce para acompanhar o futuro que se 

aproxima.  Um local familiar onde sorrisos e gentilezas, conversas cheias de orgulho 

de um trabalho não muito prestigiado mais necessário. 
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GT 9 – Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 

 

Percepção dos alunos sobre o protagonismo juvenil na escola 

 
SOUZA, Jéssika Cibelly Morais de 

Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo 
Bolsista PIBIC/EM 

jessikacibellyms@gmail.com  

 

ANDRADE, Maria Edgleuma de 
POSEDUC/DE/CAMEAM/UERN 

edgleumadeandrade@yahoo.com.br  

 
 
Introdução 

 

Nosso texto faz uma discussão do estudo acerca da percepção dos alunos sobre 

o protagonismo juvenil na escola, que fez parte dos resultados da pesquisa “O papel 

da escola no desenvolvimento do protagonismo juvenil” a qual foi realizada no 

PIBIC/EM na Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo (EEJFM) no município de 

Pau dos Ferros-RN. 

A pesquisa foi realizada tomando por base alguns referenciais teóricas no 

tocante ao significado do termo “protagonismo”.  Entre os autores estudados, o termo 

“protagonismo” tem diversos significados, estando associado à ideia de 

“participação”, “responsabilidade social”, “identidade”, “formação para a cidadania”, 

“ação solidária”, dentre outros (COSTA, 2001; KONTERLINIK, 2003; NOVAES, 

2000). No entanto, de modo geral tem maior ênfase nesse conjunto de autores a 

perspectiva de uma formação para a cidadania que possibilite a esses sujeitos 

conviver de forma autônoma (FERRETTI; ZIBAS; TARTUCE, 2004).  

        Com base nos autores estudados, trabalhamos em nossa pesquisa com a 

perspectiva de protagonismo juvenil entendido como uma ação consciente dos jovens 

como sujeitos de decisões, que podem ocorrer no espaço escolar e na sociedade. 

Nesse sentido, acreditamos que a escola possa criar condições e espaços para que o 

jovem seja atuante dentro e fora dos muros escolares, tendo ele o direito de ser o 

principal, pois tal como nos propõe Canário (2006) a escola é o lócus privilegiado de 

formação contínua.  
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Neste contexto, foi realizado um estudo de caso junto aos alunos da EEJFM 

para sabermos a percepção destes sobre o protagonismo juvenil na escola, com o 

intuito de obtermos respostas a algumas questões, tais como: Que canais de 

participação formal que envolva alunos existem na escola?  Que ações e espaços a 

escola tem propiciado para estimular a participação democrática dos alunos na 

dinâmica escolar? A escola consegue dialogar e atender as demandas da juventude 

com as demandas escolares? 

A importância dessa pesquisa está em contribuir com uma reflexão sobre os 

desafios da escola em estimular e desenvolver um aprendizado contínuo do 

protagonismo juvenil; realidade esta que deve ir além da simples participação 

regulada pelas normas de conduta da escola; mas que propicie de fato uma ação 

responsável que articule as necessidades e anseios da escola e da juventude. 

 
Objetivos  

 

O objetivo central de pesquisa foi identificar a percepção dos alunos sobre o 

desenvolvimento do protagonismo juvenil na escola em propiciar a participação 

efetiva dos alunos no cotidiano escolar. O estudo pretendeu saber que canais de 

participação formal que envolve alunos existe na escola e que ações a escola tem 

propiciado para estimular a participação democrática do alunado na dinâmica escolar 

e fora desta. 

 

Metodologia 

 

Tratou-se de um estudo de caso, com uma abordagem qualitativa (YIN, 2005). 

O estudo envolveu a revisão da literatura e aplicação de questionários com uma 

amostra de alunos de uma escola pública de ensino médio. 

A pesquisa teve as seguintes etapas/momentos: 1º momento - revisão 

bibliográfica por meio do aprofundamento do significado conceitual de 

protagonismo; 2º momento – Elaboração dos questionários e escolha do 

quantitativo da amostra de alunos. A ideia inicial era que os sujeitos participantes 

pudessem tanto integrar ou não os canais institucionais de participação (conselho 
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escolar, grêmio) existentes na escola; 3º momento – Aplicação dos questionários 

com os sujeitos; 4º momento – Tabulação dos dados dos questionários; 5º 

momento – Análise descritiva e interpretativa dos dados tabulados.  

De um total de 851(oitocentos e cinquenta e um) alunos optamos por realizar a 

pesquisa com uma amostra de 10 (dez) alunos de cada sala de aula do turno diurno, o 

que nos daria no mínimo uma margem de 10% de respostas dos alunos da escola, já 

visualizando as possíveis recusas de respostas. Esclarecemos que os alunos do turno 

noturno não foram incluídos na pesquisa por estes terem um perfil de pouco contato 

com a escola, uma vez que são alunos trabalhadores e comparecem apenas no horário 

de aula, conforme pudemos constatar em visita prévia a escola. Para facilitar e 

agilizar a tabulação dos dados e também para motivar os alunos, optamos em fazer o 

questionário através de formulário online pelo Google Drive. As perguntas em sua 

maioria eram de múltipla escolha, tendo sempre a opção outros. 

Das 17(dezessete) salas de aulas do turno diurno, fizemos a visita às mesmas 

para solicitar e-mail dos alunos que voluntariamente se dispusessem a responder o 

questionário para enviarmos posteriormente o link do formulário online. A seleção 

ocorreu de forma autônoma, mais nem todos se sentiram motivados a responder, foi 

necessário a ajuda dos professores para incentivar a participação.  

Ao todo 110 (cento e dez) alunos se prontificaram em responder. Enviamos o 

link para esses alunos no mês de setembro, no entanto, três semanas depois apenas 

09 (nove) alunos tinham respondido; mesmo que intensificando as visitas e 

divulgação nas salas. Em função dessa dificuldade, resolvemos imprimir os 

questionários e ir novamente às salas. Feito isso, tivemos ao todo 77 (setenta e sete) 

questionários respondidos. E como eram muitos para serem tabulados manualmente, 

transcrevemos as respostas para o formulário online, a fim de termos a tabulação 

feita automaticamente pelo Google Drive. 

 

Resultados e discussões 

 

Com base nos questionários respondidos elencamos os resultados parciais da 

pesquisa, uma vez que ainda estamos na etapa de análise interpretativa dos dados 
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tabulados. De modo que apresentamos a seguir os principais achados da pesquisa e 

algumas discussões. 

No tocante ao perfil dos alunos participantes da pesquisa estes possuem as 

seguintes características: a idade varia de 15 a 20 anos; 58% são do sexo feminino e 

42% do sexo masculino; 91% se declararam solteiros, 3% casados e 6% outros; 100% 

declaram não ter filhos; 87% não estão trabalhando, 10% trabalham eventualmente e 

3% trabalham até 20 horas semanais. 

Quando perguntados se na escola existe algum espaço formal (tais como 

Grêmio estudantil, Conselho Escolar, Conselho de Classe, etc) onde o aluno pode 

participar, obtivemos o seguinte resultado: 48% responderam que não existe; 29% 

que existe; 18% não sabe; e 5% responderam outros. Com essas respostas, pode-se 

constatar que essa questão demanda maior discussão na escola junto com a 

comunidade, pois resta saber se os que responderam que não existem desconhecem 

esses espaços na escola, ou se existem e há poucas discussões dos mesmos. 

Ainda sobre os espaços e/ou canais de participação perguntamos aos alunos 

em que momento/espaço eles participam na sua escola, e tivemos as seguintes 

respostas: Nas reuniões do Conselho Escolar 4%; Nas atividades do Grêmio 

Estudantil 3%; Em Conselhos de Classe 8%; Em assembleias/reuniões escolares 5%; 

Não participo de nada 69%; Outros 12%. Contraditoriamente, apesar de várias 

questões apontarem a pouca participação dos jovens na dinâmica escolar, ao serem 

perguntados qual na opinião deles (jovens) é o nível de participação dos alunos nas 

atividades realizadas na sua escola, 88% afirmaram que a participação é boa; 10% 

que é péssima; e 2% afirmaram que é excelente. O que demonstra que precisamos 

aprofundar por outros meios no nosso estudo a busca de mais informações sobre o 

que apontaram as respostas. E, a necessidade de a escola discutir mais sobre o que 

seja de fato participação e protagonismo juvenil. 

Ao serem perguntados se participam de alguma decisão da escola, 81% dos 

alunos responderam que não participam e 19% responderam que participam. Outras 

perguntas relacionadas também revelam pouca participação dos jovens: quando 

perguntamos se eles costumam expressar suas opiniões, sugestões a respeito de algo 

que traria benefícios a escola, as respostas apontam que 43% afirmam que poucas 
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vezes expressam suas opiniões; 26% afirmaram que nunca; 12% quase sempre e 19% 

afirmam que sempre emitem opiniões.  

A fim de confirmar a participação ou não dos jovens, solicitamos em outra 

questão que os alunos respondessem livremente se ele/a se considera participativo na 

escola e justificasse. Eis alguns relatos dos alunos que se destacaram nas respostas: 

“Em relação as aulas sim, mas nas decisões: não, por desconhecer o fato de que os 

alunos tenham o poder de ajudar a tomar as decisões da escola”; “Não. Pois não 

existe liberdade de expressão, nem averiguação do ponto de vista dos alunos”, “Não, 

pois a escola não dá espaço para os alunos”; “Não, porque tenho medo de estar 

errado”; Sim, praticamente nunca faltei uma aula, e sempre venho em horários 

extras para escola quando é para vir.”. Através destas respostas foi possível 

entender que boa parte dos alunos poucas vezes costuma expressar suas opiniões, 

sugestões, pois a escola segundo eles, não abre o espaço para ouvi-los, eles carregam 

o medo de estarem errados e acham que suas opiniões não seriam úteis na tomada de 

decisões da escola.  

Os alunos que relataram serem participativos justificaram a participação 

voltada para as atividades e frequência em sala de aula, bem como nos projetos em 

horários extras que a escola desenvolve no Programa Ensino Médio Inovador 

(PROEMI) no qual o aluno tem uma carga horária a cumprir. Um outro dado que 

confirma esses relatos se refere quando perguntamos qual ou quais atividades a 

escola realiza com maior frequência para incentivar a participação dos alunos, cujas 

respostas foram: 45% afirmaram que é a maior frequência se refere as atividades 

estudantis (os projetos do PROEMI); 25% afirmaram ser as festas e atividades 

culturais; 21% responderam “outros” (não sabem, não tem nada, não existem, aulas 

práticas); 9% disseram ser as atividades esportivas. 

Outras questões também reforçaram pouco espaço e ações que mobilizem a 

participação dos jovens. Quando perguntados aos alunos se os professores costumam 

ouvir e pôr em pratica as opiniões dos alunos, obtivemos as seguintes respostas: 47% 

poucas vezes; 31% quase sempre; 13% nunca; 9% sempre. Conforme apontaram as 

respostas, segundo os alunos são poucas as vezes que os professores põem em pratica 

as sugestões as quais os alunos dão. É necessário que eles tenham a liberdade de 
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expressão e que venham ser postas em pratica pelos professores, seria interessante a 

existência de uma ouvidoria escolar, voltada a acatar as reclamações e direitos dos 

alunos. 

Ainda sobre ações e espaços que mobilem o jovem a participar não apenas na 

escola mas fora desta, perguntamos aos alunos se a escola abre espaço (debates, 

projetos, palestras) para atividades de informação e reflexão sobre os problemas 

sociais da comunidade. As respostas indicaram os seguintes resultados: 43% 

afirmaram que poucas vezes isso acontece; 18% disseram que sempre; 17% quase 

sempre; 12% nunca; e 11% não sabe e/ou não conhece. Essas respostas apontam que é 

preciso um maior diálogo da escola com os jovens, através de espaços de discussões 

que motivem o jovem a ser mais atuante na sua comunidade de forma consciente da 

importância do seu papel na sociedade. 

De modo geral, as respostas obtidas nos questionários apontam que há 

ausência de espaços efetivos de participação dos jovens na escola em estudo e de que 

não há clareza por parte dos alunos da existência de canais formais de participação na 

escola. Segundo os dados tabulados é pouca também a motivação e ações que 

mobilizem os alunos a se envolverem nas atividades da escola e fora desta, fato este 

que demonstra na nossa análise parcial dos resultados que a escola precisa dialogar 

mais com os jovens a fim de atender e conciliar suas demandas com a da juventude. 

 

Conclusões 

 

O protagonismo juvenil deve priorizar a intervenção comunitária, com a ação 

concreta dos jovens para que eles possam desenvolver suas habilidades e obterem 

novos conhecimentos e experiências, mais para isso é necessário que todos juntos 

trabalhem de forma coletiva. 

Pretendemos com o estudo, refletir sobre o papel da escola em conscientizar os 

jovens da importância de protagonismo, seja na escola ou em qualquer outro lugar, 

tendo eles o direito de expressar suas ideias, dialogar e ser aquele que luta para 

chegar aos seus objetivos. 

Foi visto através da pesquisa que, segundo os alunos, a escola pouco motiva 

aos jovens a participarem das atividades existentes e que é preciso de mais incentivo 
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através de campanhas de conscientização sobre a importância do papel do jovem na 

escola.  

 Portanto é válido a realização de atividades que estimulem aos alunos a 

participarem tornando-os protagonistas, tendo a liberdade de expressão e suas 

opiniões ouvidas postas em pratica, e que os direitos sejam igualitários dentre todos. 

 

Agradecimentos 

 

          Quero aqui agradecer ao CNPq pela oportunidade e confiança depositada para 

desenvolver essa pesquisa com bolsa, que está rendendo muitas experiências 

enriquecedoras que levarei por toda vida. E, também a professora Maria Edgleuma de 

Andrade pelas suas orientações, que com muita dedicação me motivou a continuar e 

que não mediu esforços disponibilizando os recursos necessários do projeto. 

 

Referências  

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio. Brasília, 1998. 

 

CANÁRIO, Rui. A escola tem futuro? Das promessas às incertezas. Porto Alegre: 

Artmed, Porto Alegre, 2006. 

 

COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Tempo de servir: o protagonismo juvenil passo 

a passo: um guia para o educador. Belo Horizonte: Universidade, 2001. 

 

DAYRELL, Juarez; GOMES, Nilma Lino;  LEAO, Geraldo. Escola e participação 

juvenil: é possível esse diálogo? Educar em Revista [online]. 2010, n.38, p. 237-

252.  Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40602010000300016> Acesso em 20 de março de 2013. 

 

KONTERLINIK, Irene. La Participación de los adolescentes: exorcismo o 

construcción de ciudadania? Disponível em: 

<http://www.parquetresdefebrero.gob.ar/areas/chicos/doc_y_pub/participacion_a

dolescentes.pdf> Acessado em: 21 jan. 2013. 

 



 

 

 
 

P á g i n a  | 618 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. Juventude e 

contemporaneidade. Rev. Brasileira de Educação, São Paulo, n. 5/6, p. 5-14, 

maio-ago./set.-dez. 1997. Edição Especial. 

 

NOVAES, Regina. Juventude e participação social: apontamentos sobre a reinvenção 

da política. In: ABRAMO, H.W.; FREITAS, M.V; SPOSITO, M.P. (org.) Juventude 

em debate. São Paulo: Cortez, 2000. p.46-69. 

 

ZIBAS, Dagmar; FERRETTI, Celso; TARTUCE, Gisela Lobo. O Protagonismo de 

alunos e pais no ensino médio. São Paulo: FCC/DPE, 2004. 

 

YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução Daniel Grassi, 

Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 



 

 

 
 

P á g i n a  | 619 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

GT 9 - Estudos interdisciplinares no âmbito do PIBIC Jr. 

 

Um Olhar sobre a Homofobia na Escola 
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Introdução 

 

Ao pensar em homofobia dentro do espaço escolar, é importante traçarmos um 

caminho que nos possibilitará compreender melhor suas raízes e/ou origem da aversão 

contra os/as homossexuais. Este estudo é primordial no desenvolvimento do Plano de 

Trabalho “Violência, Homofobia e Cotidiano Escolar” que está vinculado ao Projeto de 

Pesquisa “Sexualidade e Relações de Gênero nas Práticas Pedagógicas Serranas”, cadastrado 

no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) — Cota 2013/2014 do 

Ensino Médio — da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

O termo homofobia foi utilizado, segundo estudiosos/as, pela primeira vez nos 

Estados Unidos, por volta de 1971 e foi aos poucos tomando proporções pelo mundo a fora. 

Ainda que contemporâneo, já é pauta de discussões em variadas esferas sociais. Os altos 

índices de mortes registradas mundialmente de lésbicas, gays, transexuais, travestis, 

bissexuais revela a necessidade de refletir sobre a hostilidade voltada a este grupo social. Daí, 

direcionamo-nos para uma das instituições responsáveis pela construção do pensamento, de 

vasto poder ideológico sob os indivíduos. Percebemos o papel substancial da escola nesta luta 

contra o preconceito, mas, percebemos também que esta por vezes também o produz e o 

reproduz. 

 

Objetivos 
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Visamos, em primeiro lugar, identificar as percepções de professores/as na 

abordagem das manifestações da homossexualidade e da homofobia que se apresentam no 

cotidiano de escolas portalegrenses. Em segundo lugar, queremos compreender os diferentes 

tipos de violência, relacionando-as com o contexto escolar portalegrense. E, por último, 

desejamos identificar percepções e práticas dos/as educadores/as quanto aos sinais de 

violência, seja esta simbólica ou física, contra homossexuais no ambiente escolar. 

  

Metodologia 

 

Sendo a pesquisa de caráter qualitativa, faremos inicialmente um estudo bibliográfico, 

aprofundando-nos nas teorias que alicerçam a discussão. Dentro do acervo bibliográfico que 

será consultado e analisado, segue os autores como: Aquino (1997); Borrillo (2010); Brandão 

(2008); Foucault (2005, 2006a, 2006b); Louro (1997, 1998, 2000, 2001); Toscano (1999). 

Em seguida será efetuada a transcrição e análise dos vídeos do Programa de Extensão 

“Diálogos autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, visita às 

escolas e realização de entrevistas com educadores/as participantes do Projeto de Extensão, 

seguida de sua transcrição. 

 

Resultados e Discussões 

 

A palavra homofobia é composta pelos sufixos de origem grega homo (igual/mesmo) e 

fobia (aversão/medo), levando facilmente a definição de homofobia como aversão, ódio 

aos/as homossexuais. Quando conversamos sobre a homofobia desencadeada dentro da sala 

de aula, imediatamente nos reportamos involuntariamente a recordações dos tempos de 

escola, quando testemunhávamos alguma situação em que um/a coleguinha era chamado de 

veado, bicha, boiola, sapatona. Isso porque o/a garoto/a não seguia alguns padrões dentro 

do que é tido como normalidade. Giddens (2005) afirma de maneira sintética que “gênero é 

um conceito socialmente criado, que atribui diferentes papéis e identidades sociais aos 

homens e às mulheres”. Sabe-se que à figura feminina e masculina está atrelado um denso 

aditivo de estereótipos, os papeis do homem e da mulher são historicamente e socialmente 

predefinidos. Deste modo, o sujeito que foge a este padrão está vulnerável a sofrer rejeição 

por aqueles que se sentem dentro deste. Daí, compreendemos que a homofobia possui raízes 

culturais e sociais. 
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Podemos, então, ousadamente, construir a ideia de que a homofobia que se apresenta 

nas escolas não é fruto de certezas; por exemplo, quando alguém profere alguma piadinha 

com teor homofóbico com o intuito de constranger algum/a colega, nem sempre sua atitude 

está fundamentada no fato do outro ser realmente um/a homossexual. Na maioria das vezes 

observamos que ele/a é tido como homossexual, simplesmente por se desviar do que lhe é 

esperado na sua condição de menino/a. Borrillo (2010, p.16) corrobora este pressuposto: “À 

semelhança de qualquer forma de exclusão, a homofobia não se limita a constatar uma 

diferença: ela a interpreta e tira suas conclusões materiais.” O enfoque principal do nosso 

estudo nasce aqui: Diante de tais circunstâncias, o que faz o/a educador/a? Além disso, o que 

ele/a pensa sobre? Qual sua visão e o que ele/a compreende do ponto de vista crítico-

reflexivo sobre homossexualidade? 

Apesar de vivermos no século da globalização, dos grandes avanços científicos e 

tecnológicos, ainda é considerado um desafio significativo desencadear discussões sobre a 

sexualidade humana dentro das escolas. Segundo Foucault (2006a, p. 9) sobre a sexualidade, 

 

Diz-se que no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. As 

práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem reticência 

excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce; tinha-se com o ilícito uma 

tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da 

obscenidade, da decência, se comparados com os do século XIX.  

 

Na atualidade ao campo sexual está acoplado um feixe de normas moralistas que 

coíbem o juízo e a ação dos indivíduos. Ainda assim, é necessário e urgente a problematização 

da temática. É preciso que primordialmente os/as educadores/as estejam com seus olhares 

abertos para essa temática. Visto que, eles/as são os principais sujeitos na tentativa de mudar 

o cenário dos grandes problemas sociais. 

 

Conclusão 

 

Sabemos que há um caminho a ser traçado, e que este se torna denso a partir do ponto 

de vista dos tabus e preconceitos que rodeiam as discussões sobre sexualidade e 

homossexualidade, visto ser a escola uma das instituições básicas para a construção do 

pensamento crítico, compreendemos a pertinência desta discussão. 

A homofobia é uma maneira bem sucedida de inferiorizar os homossexuais, de 

manter a hierarquia heterossexual. Perceber o que pensam e fazem os/as educadores/as 
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frente aos indícios de violência homofóbica, nos lançará a uma reflexão sobre outros prismas 

frente a esta problemática. 
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Introdução  

 

Violência é todas as ações que machucam as pessoas de alguma forma, 

sendo com palavras, agressões e injustiças da sociedade. Todo tem direito de 

sermos livres de qualquer tipo de violência, porém ainda existem pessoas que 

sofrem com isso. 

O dicionário Aurélio (ano 2001 p. 453.) indicam que a palavra medo significa 

uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de 

perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado 

de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Para além das 

definições da palavra, o medo é uma sensação. Essa sensação está ligada a um estado 
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em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que se acredita ser uma 

ameaça. 

Com o avanço de urbanização da cidade de Pau dos Ferros/RN, a cidade está 

sendo mais perigosa. Crimes no qual, o habitante se sente mais inseguro. Respalda-se 

em Carneiro (2009), a violência e medo no cenário regional vinculada ao pensamento 

miltoniano, destacando os conceitos de tecnosfera e psicosfera da (in) segurança. 

  

Objetivos  

 

   Neste trabalho tem por objetivo analisar a violência do bairro e o medo do 

bairro Princesinha do Oeste, considerando que a criminalidade da cidade de Pau dos 

Ferros tem aumentado muito no decorrer dos anos, e com o crescimento da 

urbanização da cidade de Pau dos Ferros faz com que esse fator fique mais 

preocupante para os moradores, e com isso os moradores do bairro se sentem 

inseguros, por a criminalidade ter aumentado muito no decorrer dos anos. Busca-se 

retirar o máximo de informações sobre a violência e o medo dos moradores 

residentes do bairro Princesinha do Oeste, para que possamos realizar e concluir este 

trabalho de forma bem mais clara.  

 

Metodologia  

 

Apresenta-se nesse parágrafo o material usado no decorrer do curso: 

Tabulação das ocorrências criminais de 2005 à 2013, leituras de textos, de autores 

tais como, Carneiro, Pinto, Zaluar, Tuan etc., aulas de campo, pesquisas, análise  e 

tabulação da pesquisa com 20 moradores de cada bairro da cidade de Pau dos 

Ferros/RN usando microsoft world EXECEL 2010. Respalda-se ainda em Carneiro 

(2009), a violência e medo no cenário regional vinculada ao pensamento miltoniano, 

destacando os conceitos de tecnosfera e psicosfera da (in) segurança.  

  

Resultados e discussões 

 



 

 

 
 

P á g i n a  | 626 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

Com o crescimento da cidade de Pau dos Ferros, a mesma vem sendo mais 

habitada por causa de Instituições acadêmicas como: IFRN (Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte), UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido) UERN 

(Universidade Estadual do Rio grande do norte). Com isso, nos últimos 4 anos a 

cidade de Pau dos Ferros tem aumentado em termo de população. E faz que os o 

índice de assaltos e violência não só no bairro, mas sim em toda a cidade e região, 

aumente.   

De acordo com as pesquisas anteriores, podemos observar que o maior medo 

da população do Bairro Princesinha do Oeste é o roubo. (Figura 1). 

 

Figura 01: Bairro Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN: Crimes mais comuns no Bairro (2013). 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelos alunos do CNPq. 

 

Durante o período de análises, registrou-se um numero grande de pessoas que 

acham o bairro vizinho (Manoel Deodato) é considerado pelos habitantes o mais 

violento da cidade de Pau dos Ferros. (Figura 2) 
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Figura 02: Pau dos Ferros/RN. Bairro considerado mais perigoso (2013). 

 

Fonte: Pesquisa feita pelos aluno do CNPq. 

 

Conclusões  

 

A violência no bairro Princesinha do Oeste vem aumentando de acordo com o 

crescimento da cidade. Pois a criminalidade no decorrer dos últimos tem aumentado 

muito em relação ao desenvolvimento e urbanização da cidade de Pau dos Ferros. 

Onde esse fator está sendo muito preocupante, o excesso de consumo de bebida 

alcóolica e mal uso de veículos nas rodovias, isso faz com que esse fator se torne um 

dos principais acidentes de trânsito e consequentemente a causa da morte de várias 

pessoas. 
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Introdução 

 

A violência alcançou níveis altíssimos nos últimos anos, embora as muitas 

providências tomadas pelo governo como o aparato policial, câmeras de 

monitoramento, e leis cada vez mais rigorosas, nada tem surtido o efeito desejado. E 

com esse aumento de violência, o medo e a insegurança toma conta da população. o 

medo tem diversos significados, e pode ser explicado ou interpretado de diversas 

maneiras, em livros, revistas, jornais, noticiários. Podemos encontrar varias dessas 

definições, mas sempre acharemos opiniões muitos divergentes, muitos estudiosos de 

comportamento humano, psicólogos, e até mesmo outros profissionais utilizam essa 

palavra de diferentes maneiras. 
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 Existem diferentes tipos de medo, e em seu livro paisagens do medo yu-fu tuan 

buscava explicá-los mais a fundo. Assim como existem vários tipos de violência, os 

medos diferenciam-se. 

 De acordo com os moradores do bairro são Judas Tadeu, um dos seus maiores 

medos no bairro onde moram é serem roubados, e por causa desse medo muitos das 

pessoas sentem inseguras, às vezes fazendo com que as elas sintam-se prisioneiras de 

suas próprias vidas. A violência domestica, ou seja, a violência contra a mulher, 

também faz com que muitas pessoas tenham medo de permanecer em suas casas para 

aqueles que não têm coragem de denunciar. Mas o governo federal lançou a proposta 

da lei ao congresso nacional, ao qual foi aprovada a lei Maria da penha. 

 

 “A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência 
doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado através de 
inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes 
são julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica 
contra a Mulher, criados a partir dessa legislação, ou, nas cidades em 
que ainda não existem, nas Varas Criminais. A lei também tipifica as 
situações de violência doméstica, proíbe a aplicação de penas 
pecuniárias aos agressores, amplia a pena de um para até três anos de 
prisão e determina o encaminhamento das mulheres em situação de 
violência, assim como de seus dependentes, a programas e serviços de 
proteção e de assistência social”. 
 

Essa lei entrou em vigor em 22 de setembro de 2006,comoum dos métodos do 

governo para diminuir a violência contra a mulher. 

A violência nos faz temer e nos sentir inseguros cada dia mais por nossas proprias 

vidas. 

  

Objetivos 

  

Este resumo tem por objetivo mostrar o medo e a insegurança crescente das 

pessoas, com o aumento da violência. Também mostrar os tipos de crimes que mais 

acontecem no bairro São Judas Tadeu, considerando que a criminalidade vem 

aumentando em pau dos ferros. 

  

Metodologia 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/recomendacao.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/recomendacao.pdf


 

 

 
 

P á g i n a  | 630 

 

 
Anais do I Encontro Estadual sobre Espaço, Ensino e Ciências Humanas na Educação Básica: I 

EECHEB: o espaço como objeto de estudo interdisciplinar. Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos 

Ferros, 3 a 5 de dezembro de 2013. Edição 1.  
ISBN: 978-85-7621-078-8 

 

Nesse trabalho foram feitos entrevistas com alguns moradores do bairro são 

Judas Tadeu. Gráficos baseados nas entrevistas e analises cuidadosamente feitas . 

  

Resultados e discussões 

 

 Os processos, passos e dados utilizados, ajudaram a chegar a conclusões mais 

profundas sobre o medo . 

De acordo com os moradores entrevistados a violência domestica foi um dos 

classificados como crimes mais comuns no bairro é um caso de violência física 

principalmente dentro da família, isso acaba por fazer as pessoas sentirem-se mais 

amedrontadas, revoltadas, insatisfeitas fortalecendo a violência nas famílias. E apesar 

de estarmos no século XXI  e das leis criadas em defesa da mulher, elas não deixam 

de ser vitimas de agressão física. 

 

Figura 1: Crimes mais comuns encontrados no bairro São Judas Tadeu, segundo os moradores 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

  

Mostra-se também no gráfico que o caso de roubo foi listado com maior 

intensidade que os outros, indicando que a maior insegurança, é por esse motivo que 

as pessoas buscam proteger a si mesmo refugiando-se em lugares que consideram 

seguros, alguns também tomam providencias próprias como cercas elétricas, 

câmeras, muros, alarmes entre outros. 
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Isso nos mostra que mesmo com o apoio do governo, e as varias políticas 

voltadas para promover a paz não é suficiente, as pessoas querem baseado nas 

pesquisas maior aparato policial, em todos os lugares e não especificamente em 

apenas um lugar determinado, melhor iluminação nas ruas escuras, criações de 

políticas publica e mais. Elas sentem necessidade de sentir segurança. 

As grande violência de uma pessoa contra outra sem dúvida é o maior medo da 

nossa sociedade, sobretudo daqueles que não conhecemos, ou seja o desconhecido 

nos assusta pois ele tanto pode nos aceitar como pode nos repudiar 

Mesmo com todos estes fatos, as pessoas ainda se consideram em relativa 

segurança em relação a outros bairros de Pau dos Ferros. Pois dos entrevistados 

apenas 15% respondeu negativamente, isto é não se sentia seguros. 

 

Figura 1: Bairros de Pau dos Ferros, considerados mais violentos, segundo os moradores do São 
Judas Tadeu 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

  

Conclusões 

  

            Concluímos que o medo não pode deixar as pessoas enquanto elas sentirem-se 

ameaçadas, e que a violência apesar dos grandes números pode ser diminuída com o 

apoio do financeiro do governo e seus parceiros, ainda podemos diminuir os indicies. 

Porém a questão da violência, medo, e insegurança ainda são temas preocupantes 

para todo o país de uma forma geral. 
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