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APRESENTAÇÃO 

 

 Com a V Semana de Humanidades da FAFIC, a Faculdade de Filosofia e 

Ciências Sociais da UERN vem promover o debate sobre a temática CIÊNCIAS 

HUMANAS E EDUCAÇÃO, realizado de 19 a 21 de outubro de 2021, via os canais 

da SEMANA DE HUMANIDADES e da FAFIC no YouTube e através da plataforma 

Google Meet. 

 Por meio de um evento de natureza cientificamente interdisciplinar e 

culturalmente múltiplo, voltado para a humanização, democratização e circulação do 

conhecimento, a V Semana de Humanidades envolve a comunidade acadêmica e a 

Rede Básica de Educação na reflexão sobre a emergência das demandas nacionais 

e internacionais em relação ao negacionismo científico, aflorado com mais 

intensidade durante a pandemia de Covid-19, sobre a intolerância à diversidade 

cultural, os ataques à democracia e aos direitos humanos. 

Iniciando com a palestra sobre a Pós-modernidade e as Ciências Humanas, 

proferida pelo filósofo Manfredo Oliveira (UFC), o evento estruturou-se sobre diversas 

propostas de profissionais da educação oriundos de várias instituições além da 

UERN: oito mesas de debate e quatorze mini cursos abrangem os diversos saberes 

das Ciências Humanas; e nove Simpósios Temáticos contemplam os cursos de 

Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Comunicação Social, da FAFIC, para 

apresentação de trabalhos de pesquisa nessas áreas.  

 Aprimorando a iniciativa da IV Semana de Humanidades da FAFIC (2019), 

temos agora 3 Diálogos da Extensão para debater em torno de Filosofia e Práxis 

Marxistas, acerca de Políticas Públicas e sobre Atividades Educativas enquanto 

Práticas de Resistência. Isto graças às propostas do Prof. Bosco Brito (DFI/FAFIC), 

da Profª. Terezinha Cabral (DCSP/FAFIC) e da Profª. Emanuela Rútila (DE/FE). Isso 

tem contribuído para a valorização das atividades de extensão tal como tem se dado 

historicamente sobre as atividades de pesquisa. 

 E acatando uma ideia promissora da Profª. Janaína Sobreira e do Prof. André 

Seal (DHI/FAFIC), a V Semana de Humanidades inova com a sessão sobre 

Experiências Formativas para fomentar o debate acerca da formação profissional 

através de relatos das atividades de Estágio Supervisionado, do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência e do Programa Institucional de Residência 

Pedagógica, dirigido pelos seus respectivos coordenadores. Entendemos que isso 

propicia a valorização da iniciação prática na profissionalização, principalmente na 

formação docente, garantindo-lhe importância tal qual a das atividades de pesquisa e 

de extensão. Pois, como diz a sabedoria aristotélica, aquilo que se tem que aprender 

para fazer, aprende-se fazendo (Ética a Nicômaco II, 1103a). 

 Vale observar que o sucesso do evento decorre da participação dos que 

assumem o compromisso de ensinar e aprender para além das salas de aula. Por 

isso, parafraseando o mesmo filósofo, vale pensar que uma vez proposto e realizado, 

cabe a vós compreender e participar, então “julgai!” (Retórica 1420b). 

Gratidão a todas as pessoas colaboradoras! E boa leitura. 
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Palestra de Abertura 
 

Sessão: 19/10/2021 
Horário: 19h30 às 21h30 

 

PÓS-MODERNIDADE E CIÊNCIAS HUMANAS 
 

Palestrante: 

Prof. Dr. Manfredo Oliveira 
 

Mesas de Debate 
 

Sessão: 20/10/2021 
Horário: 19h30 às 21h30 

 

MD 01 - REDES SOCIAIS DIGITAIS: Conexão, Hiperexposição e (Des)informação 

 

Coordenadores: 

Dra. Terezinha Cabral de Albuquerque Neta Barros 

Dr. André Bonsanto Dias 

Me. Elder Lacerda Queiroz 

Dr. Maria Cristina Rocha Barreto 
 

MD 02 - REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE O ENSINO MÉDIO NO BRASIL: 

retrocessos e precarizações no pacote da reforma educacional 

 

Coordenadores: 

Me. Maria Marta de Medeiros 

Me. Livia Roberta da Silva Velloso 

Dra. Luciana de Oliveira Rocha Magalhães 

Dr. Júlio Ribeiro Soares 
 

MD 03 - IMPACTOS AMBIENTAIS E OS DESAFIOS PARA UM MEIO URBANO 

EQUILIBRADO 

 

Coordenadores: 

Dr. Jionaldo Pereira de Oliveira 

Dr. Saulo Roberto de Oliveira Vital 

Me. Robson Fernandes Filgueira 

Dr. Filipe da Silva Peixoto 
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MD 04 - ATAQUES À DEMOCRACIA E PERSPECTIVAS DA CONJUNTURA 

POLÍTICA PARA 2022 

 

Coordenadores: 

Dr. Alessandro Teixeira Nóbrega 

Dr. Carlos Prado 

Dra. Soraya de Carvalho 

Dr. Lemuel Rodrigues 

 

MD 05 - ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS: a formação inicial e continuada na 

docência em geografia 

 

Coordenadores: 

Ma. Veroneide Maria de Oliveira 

Ma. Ana Luíza Bezerra da Costa Saraiva 

Ma. Francisca Elizonete de Sousa Lima 

Dra. Josélia Carvalho de Araújo 

 

Sessão: 21/10/2021 
Horário: 19h30 às 21h30 
 

MD 06 - INTERCULTURALIDADE, MIGRAÇÃO E REFÚGIO: desafios da inclusão 

dos indígenas venezuelanos Warao no Brasil 

 

Coordenadores: 

Dra. Eliane Anselmo da Silva 

Dr. Raoni Barbosa Borges 
 

MD 07 - ENTRE MONGES, BEATOS E CANGACEIROS: imprensa e cultura 

política republicana 

 

Coordenadores: 

Dr. Paulo Pinheiro Machado 

Dr. Domingos Sávio de Almeida Cordeiro 

Dr. Marcílio Lima Falcão 

Dr. Lemuel Rodrigues da Silva 

 

MD 08 -  VIOLÊNCIA NEURONAL, PODER E SOCIEDADE DE SENSAÇÃO: 

neoliberalismo e dominação. 

 

Coordenadores: 

Me. Elder Lacerda Queiroz 

Me. Kildare de Medeiros Gomes Holanda 
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Dr. Francisco Ramos Neves 

Dr. Jucieude de Lucena Evangelista 

 

 

Minicursos 
 

Sessão 20 e 21/10 

Horário: 8h às 11h 

 

MC 01: NOVAS PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E A 

VIRADA NÃO-DEMOCRÁTICA: uma reflexão a partir de Max Weber 

Ministrante: 

Dr. William Gledson e Silva 

 

 

MC 02: MOSSORÓ COMO LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS: lições e 

pressupostos para as pesquisas no urbano contemporâneo mossoroense. 

Ministrantes: 

Dr. Raoni Borges Barbosa 

Ângelo Gabriel Medeiros de Freitas Sousa 

 

 

MC 03: PAULO FREIRE E SEU PENSAMENTO, PAULO FREIRE E SEUS 

SENTIMENTOS: NOTAS SOBRE A PEDAGOGIA DA ESPERANÇA 

 

Ministrante: 

Prof. Me. Silvano Fidelis de Lira 

 

 

MC 04:  ASCENSÃO DO FASCISMO CLÁSSICO NA EUROPA: reflexão sobre os 

conceitos de fascismo e bonapartismo 

 

Ministrante: 

Dr. Alessandro Teixeira Nóbrega 

 

 

MC 05: DESMISTIFICANDO ESTEREÓTIPOS: feminismo e educação sobre 

gênero 

 

Ministrantes: 

Lorna Beatriz Negreiros de Araújo 

Layla de Oliveira Lima Linhares 
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MC 06: SOCIEDADE DO CANSAÇO, VIOLÊNCIA NEURONAL E PSICOPOLÍTICA 

A PARTIR DA OBRA DO FILÓSOFO BYUNG-CHUL HAN 

 

Ministrantes: 

Dr. Francisco Ramos Neves 

Ricardo Décio da Silva Santos 

 

 

MC 07: NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O SOFTWARE QGIS E PRODUÇÃO DE 

MAPAS 

 

Ministrantes: 

Anderson Mikael de Souza Silva 

Francisco Eronildo Lima de Melo 

 

 

MC 08:  O USO DE REVISTA E JORNAL COMO FONTE DE PESQUISA NA 

HISTÓRIA 

 

Ministrante: 

Moizes Sabóia, Cláudio Lopes 

 

 

MC 09:  GESTÃO DA ÁGUA E OS DESAFIOS PARA A SEGURANÇA HÍDRICA NO 

SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

Ministrantes: 

Tayline Cordeiro Pereira 

Maria Jaíne Ramos da Silva 

 

 

MC 10:  AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Ministrantes: 

Dra Maria Edgleuma de Andrade 

Tayná da Silva Sales 

 

 

MC 11:  SÉQUITO DIGITAL E SOCIEDADE DA SENSAÇÃO: Christoph Türcke e a 

religiosidade no capitalismo de alta tecnologia. 

 

Ministrante: 
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Me. Elder Lacerda Queiroz 

 

MC 12:  AS MULHERES NA FILOSOFIA 

 

Ministrante: 

Guilherme Paiva de Carvalho 

 

 

MC 13:  SOCIOLOGIA E LITERATURA: a contribuição de Antônio Cândido 

 

Ministrante: Dr. Aluízio Lins de Oliveira. 

 

 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 
 

ST 01 - ANTROPOLOGIA DAS EMOÇÕES E MORALIDADES NO URBANO 

CONTEMPORÂNEO  

 

Coordenação: 

Dr. Raoni Borges Barbosa  

Dr. Jesus Marmanillo 

Sessão: 20/10/2021 

Horário: 14 às 17h  

 

ST 01.1 "DESVAIRADOS PELA SEDE DE VINGANÇA": MORALIDADE E 

EMOÇÕES NA REVOLTA DAS BARCAS PELAS LENTES DA REVISTA O 

CRUZEIRO  

 

Marcelo Alves Lima 

 

“Ganância, a grande culpada” com este título a revista O Cruzeiro, a pioneira e mais 

importante revista ilustrada no país na primeira metade do século XX, abre a 

reportagem de 9 páginas e 24 fotografias em que busca descrever a “Revolta das 

Barcas”, com seus seis mortos e 118 feridos, pelos números oficiais, oito mortos 

segundo a revista, e incalculável destruição. Nos anos 50, a ligação entre Niterói e a 

cidade do Rio de Janeiro - na época as capitais do Estado do Rio de Janeiro e do 

Brasil (Distrito Federal), respectivamente - era feita por um sistema de barcas 

cortando a Baía de Guanabara. Em 1959, uma única empresa era detentora da 

concessão para operar o sistema que transportava cerca de 100 mil passageiros por 

dia, basicamente trabalhadores de cidades satélites em direção à Capital Federal pela 

manhã e retornando a noite. Na manhã do dia 22 de maio deste ano, ao chegar à 

estação das barcas em Niterói, os passageiros encontraram os serviços suspensos 

por uma greve. A marinha foi acionada para tentar restabelecer o transporte de 
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passageiros. Mas, ao que parece, não soube lidar com os efeitos que o atraso e o 

desconforto da espera teriam sobre os ânimos dos usuários. Tumultos nas filas, 

empurrões e a truculência dos militares, fermentaram a indignação até que explodisse 

a violência, só contida muitas horas depois com a intervenção de forças militares 

vindas da Capital Federal. Mesmo sob rajadas de metralhadoras dos marinheiros, 

centenas de pessoas destruíram a estação, incendiaram uma barca ali ancorada, 

diversos veículos e o escritório da empresa. Encerrada a destruição “corporativa”, 

seguiu-se a dimensão “pessoal”. Os “populares” se dirigiram às residências dos 

Carreteiros, a família de empresários detentora da concessão das barcas. Suas casas 

foram completamente destruídas, e seus pertences pilhados ou queimados 

cerimonialmente em praça pública, literalmente. O título da matéria não vacila em 

atribuir culpa à ganância, e esta palavra é replicada no cabeçalho das páginas 

seguintes. Na que talvez seja a mais emblemática delas, uma sequência de 9 imagens 

“narra” uma versão mais prosaica da estória, antecedida pelo título: “Populares 

desvairados pela sede de vingança queimam em praça pública os móveis e utensílios 

da família Carreteiro”. Nas imagens, em meio às cenas de destruição, o que mais 

chama a atenção são homens desfilando usando roupas das mulheres da família de 

empresários – uma camisola, um maiô, uma capa de “vison” - adicionado uma 

camada lúdica e altamente simbólica à violência da “revolta”. Gananciosos, 

desvairados, revoltosos e vingativos. Como estas categorias são atribuídas aos 

atores nas estórias contadas pelo texto e pelas imagens? Quais gramáticas morais e 

emoções são acionadas imageticamente para construir os fatos narrados? Como são 

“explicados” os acontecimentos e seu desenrolar e o que é silenciado ou deixado para 

inferência do leitor? O presente trabalho não pretende revolver a historiografia da 

Revolta das Barcas mas, a partir de um quadro interpretativo fornecido pela 

antropologia, identificar, nas fissuras das convenções da cobertura fotojornalística 

deste tipo de evento, traços de uma gramática moral própria das classes 

trabalhadoras neste contexto e de sua relação com os transportes públicos urbanos 

(uma relação historicamente conflituosa e marcada por inúmeros episódios de 

protestos violentos e mobilizações de grande amplitude). Nos interessa pensar o que 

se pode inferir desta gramática quanto à forma como os acontecimentos e seus atores 

são moralmente enquadrados e como este enquadramento autoriza ou modela 

contornos estéticos e emocionais à ação coletiva. Além disso, nos interessa pensar 

os acontecimentos como em uma zona de “fronteira”, com as muitas ambivalências 

que dai decorrem. Fronteira, não apenas no sentido estritamente físico – ligação entre 

duas importantes regiões - mas como espaço de circulação de pessoas 

(trabalhadores) e de negociação de diferentes usos e significados da cidade. 

 

 

ST 01.2 FAZER, SENTIR E VIVER A COMUNIDADE DO TIMBÓ: 

APONTAMENTOS INICIAIS A PARTIR DAS REDES SOCIAIS 

 

Williane Juvêncio Pontes 
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Este trabalho é fruto de uma etnografia em desenvolvimento sobre a Comunidade do 

Timbó, localizada na cidade de João Pessoa-PB, que busca compreender a 

construção do Timbó enquanto lugar de pertencimento e de códigos de moralidades 

que é cotidianamente construído pelos moradores a partir de um processo denso e 

tenso de solidariedade e conflito, que configuram fronteiras relacionais, projetos de 

lugar e modelos de ação e realidade específicos do sentir e viver a cidade a partir da 

comunidade. Aqui a proposta é afunilar a discussão para os modos de fazer, sentir e 

viver a cidade através do Timbó, uma comunidade constituída no início de 1980, a 

partir de uma ocupação irregular, que é composta por pessoas pobres advindas do 

interior da Paraíba que se estabelecem no local, transformando-o em um lugar de 

moradia e pertencimento, mas que integram um processo de estigmatização 

produzido pelo imaginário social da cidade, que apreende a comunidade como um 

espaço perigoso e violento. Objetiva-se refletir sobre as estratégias dinâmicas e 

criativas elaboradas pelos moradores para o exercício da cidadania, as manifestações 

artísticas e culturais, as formas de solidariedade e conflito e os demais elementos da 

vivência cotidiana. A discussão se baseia na análise do Timbó a partir das redes 

sociais, de modo a ponderar os entrelaçamentos entre o virtual e o presencial na 

sociabilidade em desenvolvimento nesta comunidade, considerando que os 

moradores transportam para as redes sociais as atividades e a dimensão simbólica 

das trocas intersubjetivas e que o âmbito virtual intervém de forma variada nas ações 

e interações presenciais e nos modos de fazer Timbó. Modos estes ancorados no 

sentimento de pertença, na solidariedade e no conflito que envolve a contínua 

construção, densa e tensa, do lugar Timbó, baseado na relação entre lugar em 

negociação e disputa pela produção de um Timbó comunitário. 

 

 

ST 01.3 ENTRE JANELA E JANELAS: CULTURA EMOTIVA E PANDEMIA NA 

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM CARAÚBAS-RN 

 

Winnie Alves de Souza 

 

Esse estudo apresenta como objeto a Festa de São Sebastião realizada no município 

de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, compreendido como urbanidade de pequeno 

porte onde evidenciam-se situações sociais marcadas por interações de intensa 

pessoalidade e vivências cotidianas onde o parentesco, valores religiosos e 

tradicionais são fortemente respeitados. Com a pandemia da Covid-19, a rotina 

urbana dos sujeitos locais foi impactada de diversas maneiras e afetando, inclusive, 

a realização das festividades do padroeiro na cidade. Assim, tem-se como objetivo 

compreender as organizações e reorganizações sociais observadas ao longo da 

realização da Festa municipal, compreendida enquanto cultura material e moral. Em 

decorrência do contexto da pandemia, utilizou-se dois métodos de observação. A 

partir do entendimento de janela relacionado ao contexto informático, buscou-se 

observar as imagens veiculadas em meios digitais através de coleta em perfis oficiais 
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da Festa, nas plataformas YouTube e Instagram, bem como, em blogs e grupos de 

WhatsApp locais. Ainda, pensando em seu sentido literal, são reunidas fotografias 

capturadas da janela de uma casa, de onde se buscou registrar imagens dos sujeitos 

nos momentos finais dos festejos. Ao longo do estudo ainda em desenvolvimento, 

tem-se entendido que apesar da pandemia da Covid-19 ter afetado a realização da 

Festa presencial, questões sociais e cultural puderam ser observadas e 

compreendidas através da narrativa imagética, capturada e interpretada através das 

fotografias, no tocante a manutenção de fachadas individuais e reputações locais. 

 

 

ST 02 - O FAZER EDUCATIVO ENTRE PRÁTICAS 

E (RE) INVENÇÕES:  REFLEXÕES SOBRE A 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Coordenação: 

Prof. Me. Silvano Fidelis de Lira 

Sessão: 20/10/2021 

Horário: 14 às 17h  

 

 

ST 02.1 QUE PROFESSOR EU FUI? QUE PROFESSOR EU QUERO 

SER? A AUTORREFLEXÃO COMO ATIVIDADE CONSTANTE DO 

PROFESSOR (DE HISTÓRIA) 

 

Caio Rodrigo Carvalho Lima 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma autorreflexão da prática docente. O objeto 

desta autorreflexão é a minha própria prática, a mais recente, que ocorreu na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) entre 2020 e 2021. Ou seja, 

a minha autorreflexão trata da experiência docente durante o período pandêmico e 

de ensino remoto, o que nos leva às questões-título deste trabalho: que professor eu 

fui? Que professor desejo ser? Definida por Jörn Rüsen (2006) como atividade 

constante do sujeito que se vê como parte de sua própria atividade, a autorreflexão 

envolve tópicos de ordem pessoal e profissional. Durante o trabalho na UERN, 

deparei-me com questões emocionais típicas do período pandêmico com as quais 

precisei lidar a fim de garantir um ensino de qualidade às turmas. Questões estas, por 

sua vez, que não eram só minhas, mas das e dos estudantes também. Além disso, 

precisei encarar questões típicas da sala de aula no formato remoto, relativas à 

apresentação dos conteúdos das disciplinas, à relação com as turmas, à avaliação e 

às dificuldades tecnológicas. Estas duas ordens de questões relacionam-se ainda a 

mais uma: a de fundo teórico-metodológico e filosófico. Em minha prática, os 
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fundamentos teóricos e metodológicos oferecidos pela teoria da história foram 

essenciais. Com o decorrer das pesquisas para a elaboração de disciplinas, 

aprofundei minhas leituras sobre a experiência dos Ginásios Vocacionais de São 

Paulo (1962-1969), tema que veio a ser objeto de estudo com as turmas durante meu 

último semestre de trabalho e que tem modificado minha visão sobre o ensino – de 

história. Portanto, o presente trabalho divide-se em dois momentos: o primeiro, no 

qual defino autorreflexão e relaciono-a à prática docente em história; e o segundo, no 

qual reflito sobre os parâmetros teórico-metodológicos e filosóficos que guiaram a 

minha prática, bem como aqueles que vieram a se tornar importantes após o término 

das atividades na UERN. 

 

 

ST 02.2 CORONAVÍRUS E EDUCAÇÃO: OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO 

EM TEMPO DE PANDEMIA 

 

Amanda Bastos de Moura 

 

A temática do presente trabalho emerge em um novo contexto social, causado pela 

pandemia de COVID-19, que impôs um diferente ritmo de vida à toda sociedade, 

principalmente no que tange à questão da educação a distância. Aborda o cenário 

educacional atual, identificando os desafios e possibilidades do ensino remoto para 

os professores e alunos. Objetiva demonstrar que esse novo panorama teve por 

consequência novas relações com o tempo, com a informação, com o espaço e com 

todos os envolvidos. Para tanto, traz um delinear sobre a educação a distância em 

nosso país, indica os principais pontos dessa recente conjuntura e expõe os 

obstáculos enfrentados por discentes e docentes que estavam acostumados à 

educação presencial. Nesse delinear, utiliza o método argumentativo e realiza uma 

revisão bibliográfica do assunto. Conclui que, em época de pandemia, a efetivação 

do direito à educação da criança e do adolescente se ressignificou e, desse modo, 

preceitos como empatia e humanização se tornaram essenciais nas relações entre os 

adultos, crianças, ensino e aprendizagem. 

 

ST 02.3 RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: contribuição para o processo 

de ensino-aprendizagem em História no ensino remoto  

 

Kycya Oliveira Silva 

Leanne Oliveira de Araújo 

 

Pretende-se neste trabalho abordar, por meio de aportes teóricos, a importância dos 

recursos educacionais abertos (REA) para o processo de ensino-aprendizagem, 

diante do cenário pandêmico ocasionado pelo Covid-19. Tendo em vista a 

necessidade dos educadores de aprimorarem seus métodos por meio do 

conhecimento gerado pela tecnologia e possibilitado por suas ferramentas. Além 
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disto, propõe-se também a analisar, especificamente, o papel do educador-historiador 

perante atuais métodos tecnológicos de conservação e apresentação de fontes bem 

como a forma em que estas se aproximam e interagem com os alunos em sala - em 

ambiente virtual. Tendo a pandemia do Covid-19 impossibilitado, temporariamente, 

as aulas presenciais, tornou-se perceptível o êxodo das instituições de ensino para o 

ambiente virtual. Uma nova perspectiva de realidade educacional virtual - no sentido 

de uma movimentação mais densa no ano de 2020 - exige dos educadores das mais 

diversas áreas a lapidação de suas metodologias, agora, aplicadas remotamente. 

Encarando o conhecimento tecnológico não apenas como um auxílio impermanente, 

mas como parte integral e essencial do processo de ensino-aprendizagem a partir do 

momento atual - pandêmico - e mesmo após este. No tocante a atuação do educador-

historiador, esse conhecimento e suas ferramentas se tornaram, em suma, valiosas 

aliadas para o ofício de estudar os feitos da humanidade localizados em seus mais 

variados contextos, tendo em vista a digitalização de fontes e a circulação de fontes 

em grande escala a nível global. Ademais, outro acréscimo importante é a facilidade 

de acesso para pesquisa e a utilização em sala de aula em um exercício de propor 

ao aluno um contato direto com a fonte. Marcado por um mundo globalizado e pelo 

constante surgimento de inovações tecnológicas, a era da tecnologia se instaurou na 

vivência de cada indivíduo deste século, imersos nessa temporalidade, a escola, os 

professores e os alunos, não podem estar alheios às novas demandas desse tempo, 

principalmente, ao considerar o ensino remoto ou híbrido, que foi adotado durante a 

pandemia de Covid-19. Dessa maneira, propomos que a tecnologia e suas 

ferramentas - os REA’s - têm muito a contribuir para com a educação, pois, a sua 

utilização nas salas de aulas virtuais se torna um valioso recurso educacional, capaz 

de colaborar de maneira eficaz para o processo de ensino-aprendizagem, em 

especial, para o ensino de história. Possibilitando, além de um alargamento no campo 

das possibilidades pedagógicas dos professores, particularmente os educadores-

historiadores, como também a fluência digital dos alunos, capazes de produzir seus 

próprios recursos educacionais, levando em consideração os novos desafios que são 

propostos. Levando em conta o contexto atual - 2020/2021 - e a constante 

emergências das ferramentas tecnológicas em função da educação, este trabalho se 

propõe a abordar em uma perspectiva mais abrangente do conhecimento produzido 

pela tecnologia e seus usos no ambiente educacional. Objetivando analisar de 

maneira cirúrgica a relação entre as tecnologias e suas ferramentas para com os 

educadores e também sobre o aprimoramento das metodologias que os docentes 

precisam desenvolver frente a realidade que tem se tornado cada vez mais virtual. 

Para além disso, discutir a respeito dos efeitos da tecnologia para o ofício do 

historiador enquanto educador. Portanto, atentando-se para essa necessidade, faz-

se relevante a discussão sobre o mundo tecnológico e as práticas pedagógicas, e 

como a utilização dos REA's pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de 

história nas salas de aula remotas em meio a tempos pandêmicos. De maneira, que 

a eficaz utilização desses recursos tecnológicos perpasse o ensino à distância e 

possa ser adotado como uma ferramenta constante do arcabouço pedagógico dos 
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educadores-historiadores, proporcionando uma renovação em suas práticas, assim 

como, torne-se um conhecimento relevante para os alunos em meio a era digital. 

 

 

ST 02.4 O ESTALAR DOS DEDOS E A FRAGMENTAÇÃO DOS VINGADORES: 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE A NARRATIVA TRANSMÍDIA EXISTENTE NO 

UNIVERSO MARVEL  

 

Débora Bruna Félix Gomes 

 

O surgimento de novas tecnologias aponta para profundas transformações na 

sociedade, que incidem sobre as formas de se produzir e consumir informações e 

conteúdos. As novas mídias permitiram novas formas de se comunicar e novos meios 

de narrar histórias, o que vem se expandindo e ampliando à múltiplas plataformas 

digitais. O conceito de narrativa transmídia consiste em um deslocamento de um 

conteúdo que flui por vários canais, em direção a uma elevada interdependência dos 

sistemas de comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso. Deste modo, o 

objetivo desta pesquisa consiste em analisar a narrativa transmídia existente no 

Universo Marvel, tomando como objeto de estudo a franquia Vingadores, a fim de 

mapear como se desenvolve a narrativa transmídia a partir do grupo de heróis ora 

mencionados. Para isso, adotamos como metodologia o método do estudo de caso, 

com a aplicação virtual de questionários semiestruturados com fãs da franquia que 

foram selecionados através de perfis do Instagram dedicados a conteúdo relacionado 

à Marvel. Como base teórica utilizamos os pressupostos dos estudos de Henri 

Jenkins (2009); Santaella (2013); Levy (1999) e Lemos (2015) para as concepções 

sobre cultura da convergência e cultura participativa. Os resultados obtidos através 

da análise dos filmes mostram que a história dos vingadores converge para além do 

cinema, sendo distribuído entre múltiplas plataformas em formato de HQ´s e 

minisséries. 

 

 

ST 02.5 A HIPERINFOGRAFIA E A VISUALIZAÇÃO SINTÉTICA NA 

COBERTURA JORNALÍSTICA DA PANDEMIA 

 

William Robson Cordeiro 

 

Uma das expressões mais utilizadas pelos especialistas, autoridades e a imprensa 

neste período de pandemia e também nos tempos de isolamento social tratou-se do 

“crescimento” ou do “achatamento da curva” de vítimas da Covid-19. O termo refere-

se aos já conhecidos gráficos de linha, estabelecendo paralelo entre o 

comportamento de uma vertente deste gráfico em relação ao espaço temporal. A 

pandemia é o tema de maior destaque da mídia brasileira e internacional nos últimos 

meses. Ao lado do noticiário cotidiano, os infográficos acompanham, auxiliam e estão 
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mais presentes, no intuito de transformar dados brutos em visualização sintética para 

a audiência que busca as informações deste assunto e que são apresentados em 

formatos os mais diversos. No atual cenário, tanto os jornais impressos quanto os 

sites buscam transformar dados da pandemia em visualização sintética de maneira 

tal que compreendem exemplos dos quatro estágios da infografia. Para explicar 

rapidamente estes estágios a fim de entendermos os tipos de infográficos que 

permeiam o jornalismo destes tempos, ressaltamos: o primeiro, que são os 

infográficos lineares, de sequência estática, os modelos originais praticados no 

jornalismo e executados em plataforma impressa e que podem ser encontrados 

também na internet; o segundo, no ambiente web, caracterizado pela multimidialidade 

e pela natureza clicável dos infogramas, a menor parte dos componentes de um 

infográfico; o terceiro, que se desdobra na infografia quando integrada a bases de 

dados; e, por fim, o quarto, que são os hiperinfográficos, modelos hipermidiáticos mais 

complexos e que incluem potencialidades imersivas. Assim, o artigo pretende focar 

nestes modelos mais recentes, dentro do mais recente e sofisticado estágio dos 

infográficos. Como citado, os hiperinfográficos são modelos que trazem 

complexidades. Não apenas de apresentação, mas de feitura, exigindo dos jornalistas 

e dos designers conhecimentos de programação por um lado e experiência com 

softwares modernos de visualização de dados, por outro. Mesmo assim, isso não se 

torna impeditivo para que seja praticado sistematicamente no jornalismo e, em 

especial, para a cobertura da pandemia de Covid-19, como em exemplos variados e 

publicados em periódicos brasileiros e estrangeiros. A hiperinfografia são modelos ou 

conjunto de modelos de infográficos autônomos de alta capacidade expressiva e 

imersiva, disponíveis no ambiente hipermidiático (LONGHI; CORDEIRO, 2018). 

Desta forma, seu processo de produção demanda mais tempo se comparado com os 

infográficos de primeira geração por exemplo, dificultando suas publicações para 

atender às notícias de última hora, as chamadas hard news. Em outras palavras, a 

produção de hiperinfográficos nem sempre se dá no andar dos acontecimentos. A 

denominação “hiperinfográfico” baseia-se na lógica de que o prefixo “hiper” pode ser 

atribuído tanto à grandeza do gênero quanto ao ambiente hipemidiático. E é 

caracterizado por suas expressões complexas na hipermídia, se materializando em 

formatos mais sofisticados em termos de visualização. 

 

 

ST 03 - HISTÓRIA E IMPRENSA NO 

BRASIL REPUBLICANO 
 

                                                                                      Coordenação: 

Dr. Marcílio Lima Falcão 

Ms. Micarla Natana Lopes Rebouças 

Sessão: 20/10/2021 

Horário: 14 às 17h 
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ST 03.1 O "FANÁTICO" DO JORNAL: A REPRESENTAÇÃO DO "FANÁTICO" 

CANUDENSE NA IMPRENSA CARIOCA (1896-1897) 

 

Arthur Ebert Dantas dos Santos 

 

A Guerra de Canudos (1896-1897) foi um dos maiores conflitos enfrentados pela 

República ainda em seus primeiros anos, mobilizando grande parte da sociedade 

brasileira, esta batalha que aconteceu nos rincões do Estado da Bahia foi responsável 

pela morte de mais de 25.000 pessoas, entre camponeses e soldados. Entretanto, 

quais eram as motivações dos revoltosos? Estes eram apenas sertanejos 

inconformados com as penúrias diárias do sertão ou, assim como afirmava a 

Imprensa, eram massa de manobra nas mãos do suposto "fanático monarquista" 

Antonio Vicente Mendes Maciel? O Arraial de Canudos seria, de fato, um reduto 

monarquista da profanação? O que é um "fanático" e porque esta "alcunha"foi 

atribuída aos moradores de Canudos pela Imprensa Carioca? 

Diante desse pressuposto, nesta pesquisa me proponho a analisar os discursos dos 

periódicos "O PAIZ" e a "GAZETA DA TARDE", ambos jornais do Rio de Janeiro, 

buscando compreender a construção da representação dos habitantes do Arraial de 

Canudos como fanáticos no período da guerra. 

 

 

ST 03.2 A REVISTA ADVENTISTA NO ESTADO AUTORITÁRIO CENSÓRIO 

BRASILEIRO (1969-1974) 

 

Moizes Saboia da Silva 

 

Este estudo se propõe analisar como a Revista Adventista perpassou pelo crivo da 

perseguição e censura aos periódicos durante a presidência do General Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974). Pretende-se discutir como a Revista sobreviveu à 

censura imposta pelos órgãos da comunidade de segurança e informação oficiais. O 

estudo da censura sobre os meios de comunicação é um ponto fundamental para 

compreensão e entendimento tanto das estratégias de permanência do regime no 

poder quanto das tentativas de silenciar a oposição. Destarte, com esse estudo, 

através da Revista Adventista, busca-se discutir como uma revista religiosa foi 

matizada no referido regime pelo olhar da ideologia de segurança nacional. Entender 

o peso dos meios de comunicação para a permanência do regime é essencial para a 

compreensão da atuação e ação em oposição a liberdade de expressão e a defesa 

da democracia praticadas durante os anos de chumbo. 
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ST 03.3 O ASSASSINATO DO HENFIL: NARRATIVA SOBRE A MORTE E A 

CULPABILIZAÇÃO DO GOVERNO EM RELAÇÃO À CONTAMINAÇÃO DE AIDS 

NA POPULÃO HEMOFÍLICA NO SEMANÁRIO PASQUIM (1987-1988) 

 

Ana Patrícia Fernandes Maciel 

 

O presente artigo é fruto das minhas pesquisas para construção da minha monografia, 

podendo se encaixar em um futuro terceiro capítulo que estará por vir. Nele, 

buscaremos fazer uma análise do contexto geral da AIDS no Brasil no final dos anos 

80, focando no segundo grupo de pessoas mais afetadas pela doença: os hemofílicos. 

Será feita uma investigação sobre a ausência de medidas preventivas realizadas pelo 

governo em combate à doença nesse grupo específico. A investigação se dará 

partindo da análise do discurso de assassinato do Henfil, nas folhas do editorial 

Pasquim de 1987 a 1988. Serão centralizados como figuras principais para narrativa 

da pesquisa o cartunista Henfil e seus dois irmãos, o sociólogo Betinho e o músico 

Chico Mário. Os três irmãos eram portadores de uma doença genético-hereditária que 

altera a coagulação do sangue, chamada de hemofilia, cujo tratamento se dá por meio 

da reposição do fator através de transfusões de sangue. Somente na década de 80, 

estima-se que entre 50 a 90% da população hemofílica estava, ou iria se contaminar 

com o vírus da AIDS em decorrência de transfusões com sangues contaminados, 

tendo em vista que os bancos de sangue funcionavam a partir de iniciativa privada e 

não havia nenhum órgão governamental para a fiscalização da qualidade do material 

coletado. Assim como grande parte da população hemofílica no Brasil, os três irmãos 

foram contaminados, em épocas diferentes, sendo o Henfil o primeiro a ser 

diagnosticado no início de 1987. Betinho, que na época era presidente da Associação 

Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Abia), ao encontrar a si próprio e os irmãos 

contaminados com HIV em decorrência da transfusões de sangue, utiliza-se da folhas 

do Pasquim para denunciar o descaso do governo perante a epidemia, principalmente 

pela falta de fiscalização dos bancos de sangue, o principal transmissor do vírus nos 

hemofílicos. A narrativa do assassinato do Henfil a ser analisada se encontra em dois 

momentos: antes e depois de sua morte. Apesar de Chico ser citado, o cartunista é a 

figura central por se encontrar em um caso mais avançado da doença e por trabalhar 

diretamente no editorial. O primeiro momento é formado pelas publicações do 

semanário criticando as mídias sensacionalistas onde buscam informações sobre o 

quadro de saúde do Henfil, por isso, o semanário se restringe apenas a informar aos 

leitores que Henfil estava se recuperando e que logo voltaria. Ainda no primeiro 

momento é formado a narrativa de assassinato com uma entrevista do Betinho 

culpando o governo pela falta de uma política de prevenção consistente, afirmando 

que Henfil estava morrendo vítima da falta de medidas governamentais. É pedido 

doações para ajudar a custear os gastos de Henfil e Chico Mário. Nos dias finais de 

1987, Henfil vivia os seus últimos dias, começando assim o segundo período, onde o 

estado começa de fato a ser julgado como culpado, em discursos formados tanto por 

colaboradores, como por leitores do Pasquim. Uma das últimas fontes analisadas é a 



20 
 

entrevista com o atual ministro da saúde, onde informa ter sido criada a lei Henfil (lei: 

7649, de 25/1/1988) visando um controle dos bancos de sangue, e afirma que toda a 

manifestação em torno de sua morte fez com que as medidas de combate a AIDS se 

tornassem mais urgentes. 

 

 

ST 03.4 A BOA IMAGEM DO GOVERNADOR CORTEZ PEREIRA NAS PÁGINAS 

DA RN ECONÔMICO 

 

 João Vitor Guilherme de Souza 

 

A pesquisa tem como tema a divulgação de imagens positivas do governador Cortez 

Pereira (1970 – 1975) nas páginas da revista especializada em economia, RN 

Econômico. Durante sua gestão, a imagem do governador do Rio Grande do Norte 

foi frequente nas edições do mensal. A principal metodologia da pesquisa foi a análise 

das edições da RN Econômico disponíveis no Laboratório de Imagens da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – LABIM, entre 1970 e 1975, que 

compreende a gestão do governador arenista Cortez Pereira. Tanto suas qualidades 

pessoais e preocupações foram exaltadas, quanto os seus feitos foram destacados. 

Em algumas ocasiões, a revista isentava o governador de ter culpa em algum 

problema em questão que acometia a sociedade potiguar. Outro ato praticado foi 

destacar que o governador estaria atento a tomar medidas para resolver algum 

problema, passando ao leitor a sensação de confiança no gestor. A ligação entre o 

periódico e o governador se dava financeiramente, pois este era colaborador da 

revista, e também por meio de patrocínios advindos de instituições públicas. A 

pesquisa pode contribuir para a criação de conhecimentos acerca da atuação da 

imprensa econômica em legitimar a ordem social vigente. Em escala nacional, a 

grande imprensa foi utilizada para propagar os feitos econômicos do governo militar. 

Em escala regional, no Rio Grande do Norte, a atuação da RN Econômico esteve 

mais voltada ao governo do estado do que ao governo federal, mas seguindo 

estratégias semelhantes da grande imprensa: aproximação com políticos 

situacionistas, usar o discurso econômico como legitimador de um governo e o 

recebimento de patrocínios públicos. 
 

 

 

ST 03.5 IMPRENSA E REPRESENTAÇÃO: A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA 

DITADURA NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO  

 

Kaio Clisman Araújo da Silva 

 

A Ditadura Militar Brasileira (1964-1985) é um dos períodos de maior violência social 

e política vividas dentro do nosso país, uma mancha vermelha sangue na nossa 

história, e que as suas práticas – e até mesmo a existência ou não de uma ditadura 
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– vem sendo debatidas, onde temos uma construção de um negacionismo muito 

grande, inclusive por parte de membros do governo federal. Compreendendo que a 

realidade passa por um processo de construção, com base nas representações 

desenvolvidas por grupos dominantes e impostos sobre a sociedade sendo ela 

absorvidas – de forma não completa, ou até mesmo se negando a acreditar, em certos 

momentos – pelo público em geral. Dito isto, se torna de extrema importância 

compreender de que forma as representações desses períodos são construídas, e 

com isso, a tentativa de formação de uma realidade sobre tal período, e um dos 

principais veículos de comunicação existente no Brasil Republicano é a imprensa, 

sendo um dos principais formadores de opinião (mesmo que hoje em meio a um 

descrédito por parte da sociedade), e por estes motivos a utilizaremos como fonte 

nesta pesquisa. Este artigo se torna então uma pesquisa preliminar que irá 

desencadear na minha dissertação, onde pretendo analisar de que forma as práticas 

de representação feitas do período da Ditadura Militar pelo Jornal Folha de São Paulo 

(aquele que hoje se coloca como um jornal a serviço da democracia) podem construir 

um senso de realidade sobre este período com base nas práticas de representação e 

formação da opinião pública. 

 

 

ST 03.6 O JORNAL DIÁRIO DE NATAL E A REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA 

(1977-1980) 

 

Leanne Oliveira de Araújo 

Micarla Natana Lopes Rebouças 

 

A redemocratização, período de profundas modificações na sociedade brasileira, foi 

assinalada por contrastes de uma reabertura política e pelo arbítrio de um governo 

autoritário. Tutelada, em certa medida, por uma abertura “lenta, gradual e segura”, 

que visava à manutenção dos interesses militares e grupos políticos, econômicos, 

religiosos e sociais nas mais diversas escalas de poder, a redemocratização 

encontrou na imprensa um lugar de produção e circulação de saberes sobre o 

período. Ademais, compreendendo-se a importância de analisar esse período como 

momento de luta e resistência em prol do restabelecimento da ordem democrática no 

Brasil, o presente artigo visa analisar o lugar do jornal Diário de Natal durante a 

redemocratização brasileira a partir das demandas sociais e das articulações dos 

grupos políticos no Rio Grande do Norte. 

 

ST 03.7 “EM NOME DA ORDEM”: O ATO INSTITUCIONAL Nº 5 NO JORNAL 

DIÁRIO DENATAL (1968-1969) 

 

Liliane Sonara de Sousa Gomes 

Marcílio Lima Falcão 
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O jornal o Diário de Natal, pertencente ao conglomerado midiático Diários Associados, 

se constituiu em importante veículo de circulação na cidade de Natal desde a década 

de 1950. Sua participação na produção de imagens e veiculação de discursos 

também se fez presente durante a ditadura militar que fora instaurada 

progressivamente no pós-golpe civil-militar de 1964.  Em um cenário tensionado pela 

ampliação do aparelho repressivo, emergência de manifestações estudantis e 

discursos inflamados contra o regime, como o proferido pelo deputado Márcio Moreira 

Alves sobre as comemorações do dia da independência, o final da década de 1960 

foi, tanto para os militares no poder, quanto para os movimentos contrários ao regime, 

um momento de tensão, de lutas contra as restrições às garantias constitucionais, 

oficializadas na edição do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, pelo 

marechal-presidente Artur da Costa e Silva. Considerado o instrumento jurídico mais 

violento da ditadura militar, ao AI-5 é o marco mais violento e repressivo dos “Anos 

de Chumbo”. Diante desse contexto de resistências à radicalização da repressão, o 

presente artigo objetiva analisar as articulações e estratégias do jornal Diário de Natal 

a partir das formas de produção e circulação de saberes sobre a retirada dos direitos 

civis mais básicos dos brasileiros. 

 

 

 

 

ST 04 - GEOGRAFIA FÍSICA E MEIO 

AMBIENTE 
 

Coordenação: 

Dr. Filipe da Silva Peixoto 

Me. Robson Fernandes Filgueira 

Sessão: 20/10/2021 

Horário: 14 às 17h 

 

ST 04.1 ACESSO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO 

MEL-RN 

 

Tayline Cordeiro Pereira 

 

As águas subterrâneas compõem parte significativa do abastecimento doméstico no 

Brasil. No semiárido nordestino ela tem importância estratégica no abastecimento de 

pequenos e médios municípios e de populações difusas. O município de Serra do Mel 

– RN, área de estudo, localiza-se na bacia potiguar sobre formações geológicas que 

possibilitam a disponibilidade de água subterrânea, por meio de poços que podem 

chegar a mais de 1000 metros de profundidade, atingindo o aquífero Açu, que é a 

principal fonte de abastecimento das vilas que compõe o território do município. A 

falta de infraestrutura e gerenciamento adequados, no entanto, vem causando uma 
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séria insegurança hídrica nas comunidades, pois a intermitência no abastecimento e 

a qualidade da água de alguns poços podem comprometer a saúde e bem-estar das 

pessoas que ali vivem. Desse modo, o presente trabalho busca analisar o acesso ao 

abastecimento de água em Serra do Mel, identificando as principais fontes que 

compõem sua matriz hídrica. Para isso, foram selecionadas 6 vilas (Minas Gerais, 

Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Piauí e Amazonas) pelos critérios de 

existência de poço e quantidade de famílias. Foram aplicados 360 questionários por 

agregado familiar buscando informações sobre a percepção dos moradores sobre a 

qualidade do serviço de abastecimento de água. As vilas cujos moradores 

perceberam piores condições de abastecimento foram: Rio Grande do Norte (76%), 

Mato Grosso (69%) e Amazonas (74%). Nessas vilas há poços, contudo na via Rio 

Grande do Norte o poço foi interditado devido à qualidade da água inadequada para 

o consumo humano. Ademais a intermitência no abastecimento é variável podendo 

ser de 3 meses a 1 ano, no caso da Vila Amazonas, onde os moradores são 

abastecidos por carro-pipa. Quanto à qualidade da água, os moradores de todas as 

vilas se mostraram preocupados, em destaque as vilas Paraná (77%) e Amazonas 

(76%). O diagnóstico do abastecimento de água em pequenos municípios é 

fundamental para direcionar recursos e melhor gerenciar os sistemas de 

abastecimento, em Serra do Mel a falta de segurança hídrica compromete o bem-

estar da população negando um direito fundamental, não só à água, mas às 

condições básicas de existência. 

 

 

ST 04.2 APLICAÇÃO DA SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL NA ESTIMATIVA DA 

CAMADA SATURADA EM ÁGUA DO AQUÍFERO ALUVIONAR LOCALIZADO NO 

PERÍMETRO IRRIGADO CURU-PENTECOSTE, CEARÁ 

 

Renata Nayara Câmara Miranda Silveira 

 

A utilização de técnicas de geofísica integrada aos aspectos hidrogeológicos é 

essencial para avaliar as potencialidades dos recursos subterrâneo de uma região, 

visto que através das sondagens geofísicas é possível identificar a espessura das 

camadas saturadas em água de acordo com a resistividade elétrica apresentada pelo 

sedimento ou rocha. Assim, esta pesquisa teve o objetivo de identificar a espessura 

das camadas saturada em água do aquífero aluvionar de uma área que abrange o 

Perímetro Irrigado Curu-Pentecoste, Ceará. Foi realizada na área uma SEV utilizando 

o arranjo Schlumberger, com AB máximo de 50m, atingindo uma profundidade 

máxima teórica de 25m. A e B são os eletrodos de injeção de corrente elétrica, M e N 

são os eletrodos de medida da direção de potencial. Nesse tipo de arranjo, enquanto 

os elétrons de corrente A e B apresentam uma separação crescente em relação ao 

centro do arranjo (V), os elétrons de potencial M e N permanecem fixos durante o 

desenvolvimento do ensaio. Para interpretação das SEVs se utilizou as curvas de 

campo, juntamente com os perfis existentes dos poços rasos próximos à área da SEV. 

Através do conhecimento da geologia local foi possível fazer a interpretação dos 
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dados da eletrorresistividade, usando critérios para associação resistividade/litologia, 

tais como as variações das margens, geologia local e perfis dos poços próximos. Os 

dados de resistividade, obtidos nas SEV’s, foram plotados em curva bilogarítmica, 

com os valores da resistividade aparente (em Ohm.m) e os valores das distâncias 

entre os eletrodos de emissão de corrente (AB/2 em metros) nos eixos das ordenadas 

e das abscissas, respectivamente. Quanto maior a resistividade, maior a 

compactação do solo e como o solo mais superficial geralmente é mais seco, maior a 

compactação e consequentemente, maior a resistividade. Nas primeiras leituras, 

referente à profundidade de até 1 m, a resistividade encontrada foi de 250 ohm e após 

essa profundidade a resistividade diminui, o que é característico de camadas 

arenosas saturadas. Com os valores e assinaturas de resistividade dos materiais 

litológicos, podemos afirmar que a espessura média da camada sedimentar (Aluvião) 

nos pontos analisados é de aproximadamente 20 metros no leito do rio, quando há o 

contato entre os sedimentos e o embasamento cristalino, e de 17,5 metros de 

espessura saturada. A profundidade de investigação da sondagem elétrica vertical foi 

de 25 metros. A sondagem elétrica vertical auxilia, de modo direto, o cálculo das 

reservas hídricas em ambiente aluvionar através do fornecimento da espessura do 

aquífero, onde foi observado que o Aquífero Aluvionar do PICP tem uma espessura 

média saturada de 7 m, apresentando uma reserva hídrica suficiente para 

manutenção das culturas agrícolas durante o período de estiagem. 

 

 

ST 04.3 DEGRADAÇÃO DE MATA CILIAR EM AMBIENTES SEMIÁRIDOS NO 

RIACHO RIBEIRO ALAGOINHA-PB 

 

Geilson Silva 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal entender a ação humana sobre as 

margens do riacho ribeiro com o propósito de identificar os níveis de desmatamento 

de mata ciliar nessas áreas. Foram realizadas análises visuais para entender a 

dinâmica humana sobre esses ambientes fluviais semiáridos que vem sendo alvo de 

degradação ambiental, utilizando máquinas fotográficas e imagens GOOGLE 

EARTH, esta pesquisa teve também embasamento teórico em teses, artigos, revistas, 

livros e dissertações que serviram de base para compreender os conceitos sobre os 

processos físicos e antrópicos, proporcionando uma melhor abordagens dos estudos 

ambientais. A pesquisa foi iniciada em Fevereiro de 2021, por meio de materiais 

bibliográficos, a partir de órgãos confiáveis como CAGEPA, CPRM e outros que nos 

auxiliaram na pesquisa. Foi possível realizar uma breve caracterização da cobertura 

vegetal ripária do local e os seus níveis de desmatamento impulsionado pela 

população que vivem próximas do riacho ribeiro. Este estudo justifica-se pelo fato 

desta área ser muito importante para a população, pois este riacho serve de 

abastecimento hídrico para parte da população local, e que também disponibiliza 

água para o açude Tauá nas épocas chuvosas, porém nos últimos anos vem sendo 

alvo de desmatamento ocasionado pelos agricultores locais que usam as margens 
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dos rios para o cultivo agrícola o que acarreta na destruição da flora local e de todo o 

ecossistema próximo, pois é possível perceber que esta área não possui uma 

educação ambiental voltada para a preservação da mata ciliar no qual iria proteger 

este ambiente fluvial. Portanto é notável observar que as margens desse riacho estão 

altamente degradadas, no entanto sabe-se que as principais práticas que degradam 

os rios e riachos são a criação de animais, a cultura de espécies de ciclo curto, 

também o despejo de vários resíduos sólidos e líquidos no leito e nas margens destes 

cursos hídricos por conseguinte é visto que nessas áreas ocorrem a exploração de 

lenha e fabricação de tijolos dentre outra inúmeras práticas que segundo a legislação 

ambiental de mata ciliar é proibida. 

 

 

ST 04.4 O IMPACTO DA CARCINICULTURA NA MARGEM DO RIO 

MAMANGUAPE: o caso do sítio Poço de Pau, Mulungu/PB 

 

Luciene Silva 

 

A carcinicultura, consiste na criação de camarões é uma das que mais destaca-se no 

cenário global, contribuindo mundialmente para economia, geração de empregos e 

produção alimentícia. Porém, o manejo inadequado da técnica provoca impactos 

negativos no cenário ambiental. Nesse sentido, essa pesquisa priorizou como objetivo 

geral, investigar possíveis interferências no volume da água em um segmento 

específico do médio curso do rio Mamanguape, provocadas pela carcinicultura de 

pequeno porte no Sítio Poço de Pau, município de Mulungu-PB. Esta pesquisa é de 

suma importância pois pode colaborar tanto com estudos futuros sobre a temática 

como também promover por meio da pesquisa a intervenção da prática inadequada 

da carcinicultura, podendo restituir o ambiente onde são praticadas. Assim, para 

concretização desse e outros objetivos específicos delineados, adotou-se os 

princípios da abordagem qualitativa, onde os procedimentos investigatórios foram 

conduzidos em três etapas distintas: Levantamento bibliográfico e de documentos 

cartográficos; Trabalho de campo, com registro fotográfico. Os resultados desse 

estudo mostram que nenhum dos viveiros selecionados para a pesquisa e nem alguns 

outros mais próximos da localidade adotam técnicas para tratamento de efluentes, 

apesar das medidas estarem previstas na Resolução CONAMA nº 312/2002, como 

controle e mitigação dos impactos provocados pela carcinicultura, cuja atividade é 

considerada causadora de impactos, intensificada ainda mais pelo manejo 

inadequado, potencializando a degradação em ambientes extremamente sensíveis. 
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ST 05 - HISTÓRIA DAS MULHERES, 

DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E DOS 

FEMINISMOS: poderes e 

resistências 
 

Coordenação: 

Dra. Valderiza Almeida Menezes 

Ma. Janaína Porto Sobreira 

Sessão: 20/10/2021 

Horário: 14 às 17h 

 

ST 05.1 A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

HISTÓRIA 

 

Jucinete Lopes da Silva 

 

Os livros didáticos são artefatos culturais que estão presentes na história da educação 

no Brasil, se encontram como um dos principais recursos didáticos utilizados pelos 

docentes no dia a dia nas salas de aula. Em vista disso, compreendemos que suas 

representações são fundamentais para compreensão que o discente tem de si, assim 

como do mundo social em que vive. Diante disso, se faz necessário analisar quais 

são as representações que estão sendo construídas sobre as mulheres nessas 

matérias, para que assim possamos conhecer as ausências e permanências e, 

sobretudo, entender o imaginário que está sendo construído sobre o papel social das 

mulheres. 

 

 

ST 05.2 REDISCUTINDO O TRANSFEMINISMO: O PROBLEMA DA EXCLUSÃO 

DAS PESSOAS TRANS E TRAVESTIS DO FEMINISMO 

 

Caleb Gabriela Jerônimo da Silva 

 

Os debates sobre os feminismos estão se impondo tanto dentro, quanto fora da 

academia. Contudo, ainda existe a predominância dos discursos proferidos por 

mulheres que estão dentro do CIStema, ou seja, mulheres brancas, burguesas, 

heterocisnormativas e magras. Esses discursos contribuem para o esquecimento e/ou 

apagamento das pautas das mulheres que são consideradas fora desse padrão, 

principalmente as demandas das mulheres trans e mulheres travestis que travam até 

hoje uma batalha não só para serem respeitadas e inseridas na sociedade, mas 

também pelo direito à vida. Entendemos por mulheres trans e mulheres travestis as 

pessoas que se identificam e reivindicam as mulheridades e/ou feminilidades. Nesse 
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sentido, o presente trabalho tem o objetivo de levar e dar visibilidade para a discussão 

no meio acadêmico sobre transfeminismo, partindo de uma revisão da discussão 

proposta por Letícia Nascimento. Para ela, essa discussão se junta a corrente 

feminista para desenvolver um feminismo que respeita e insere as vivências e 

experiências dessas sujeitas. Nossas conclusões apontam que o transfeminismo que 

se faz presente de forma ativa nas ruas, nos guetos, vielas e demais localidades 

marginais não se fazem presentes nas discussões acadêmicas. 

 

 

ST 05.3 “E POR ELA FOI DITO”: ESPAÇOS DE SOCIABILIDADES FEMININAS 

NA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU (1877-1882) 

 

Rafaela Mirlys 

 

A história das mulheres teve uma escrita tardia. Por muito tempo os historiadores se 

dedicaram a contar determinados tipos de histórias: de homens, brancos e ricos ou 

das instituições. A história dos grupos “de baixo” mudou esse cenário. Os desvalidos 

da história passaram a ser objetos de pesquisa nos anos 1980. As formas de tratar 

desses sujeitos, assim como quais aspectos da vida abordar, podem ser muito 

diversas. É possível tratar da vida profissional e da luta por direitos políticos, sociais 

e econômicos. E também é possível abordar aspectos culturais e o cotidiano. Outro 

aspecto para levar em consideração nessas novas histórias é pensar quais sujeitos 

estão sendo abordados. São inúmeros os sujeitos “de baixo”: pessoas pobres, 

negros, escravizados, indigenas, LGBTQIAP+, pessoas com deficência, mulheres, 

etc. Neste trabalho me dedico ao último grupo, na perspectiva de uma história social 

das mulheres. Desse modo, esta pesquisa objetiva analisar os espaços de 

sociabilidades femininos na comarca de São José de Mipibu, de 1877 a 1882, por 

meio de três processos criminais envolvendo três mulheres jovens em situações e/ou 

crimes envolvendo questões de cunho moral e sexual. Buscarei, por tanto, 

compreender as experiências de mulheres diante do mundo formal, suas trajetórias, 

e as redes de apoio que construíram e acionaram em momentos de conflito. Para o 

uso e trato das fontes, recorro a Carlo Ginzburg. E para compreender essas mulheres 

enquanto sujeitas de uma história vista de baixo, mobilizo E. P. Thompson. 

 

 

ST 05.4 REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO E ATUAÇÃO NA POLÍTICA 

INSTITUCIONAL MOSSOROENSE 

 

Bárbara Edemara Silva Lima 

 

O Estado do Rio Grande do Norte foi pioneiro na participação feminina na política, no 

entanto ainda possui baixa representatividade nos cargos eletivos. Contudo, este 

trabalho busca analisar a participação das vereadoras eleitas na Câmara Municipal 

de Mossoró (CMM) entre os anos 2000 e 2020, traçando o perfil socioeconômico 
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destas e suas atuações durante o período de ocupação do cargo. Para isso, foram 

coletados dados disponíveis no Sistema Superior Eleitoral (TSE) em associação a 

levantamentos, leituras e revisões bibliográficas em artigos, sites, revistas e livros 

sobre o tema que serão base indispensável para o desenvolvimento deste trabalho. 

Torna-se oportuno destacar que apesar do aumento no interesse de participação 

feminina no espaço político, o número não somente de candidatas, mas também 

mulheres eleitas permanecem inferior aos homens, fato que pode ser atribuído a 

questões como espaço político ser considerado “naturalmente” masculino, mas 

também a falta de credibilidade social para atuação e tomada de decisões por 

mulheres, além da sobrecarga de trabalho. 

 

 

ST 06 - QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, GÊNERO E MODOS 

DE SUBJETIVAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Coordenação: 

Dra. Pâmella Rochelle Rochanne Dias de Oliveira 

Dra. Ady Canário de Souza 

Sessão: 21/10/2021 

Horário: 14 às 17h 

 

 

ST 06.1 EPIMELEIA HEAUTOU E IDENTIDADE HOMOSSEXUAL: UMA 

PERSPECTIVA NA FILOSOFIA DE MICHEL FOUCALT 

 

Willian Giovanne Oliveira Praxedes 

 

A presente pesquisa tem como objetivo discorrer sobre as atitudes e atividades de 

subjetivação no processo de aceitação e autoafirmação dos sujeitos homossexuais a 

partir do pensamento de Michel Foucault, o qual desenvolve esse conceito processual 

em vista do cuidado de si; para tal, faz-se necessário esclarecer o tema da epimeleia 

heautou, que seria o cuidado ou ocupação de si, e paraskeué, conjunto de práticas e 

exercícios na constituição do indivíduo como pessoa, para que, de maneira 

processual, os indivíduos consigam desenvolver sua subjetivação. Recorrendo ao 

método de revisão bibliográfica e histórico-crítica, com leituras e análise de artigos e 

obras de Michel Foucault, esta pesquisa, trata sobre o tema da sexualidade que se 

configura com algumas dificuldades nos dias atuais, dado que na história linear há 

muito fixou-se o perfil do masculino e do feminino, padronizados histórico e 

culturalmente, privando os sujeitos da constituição da própria identidade. Por isso há 

que considerar a urgente necessidade de pesquisar e refletir acerca deste tema e que 

versa sobre a realidade do sujeito, a ocupação de si mesmo, possibilitando um 

caminho de encontro a própria existência, desenvolvendo seus processos de 

subjetivação 
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ST 06.2 A VIOLÊNCIA ESTRUTURAL DO JOVEM NEGRO NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

 

Mírian Deyse Costa e Silva 

Patrícia de Oliveira Camelo 

 

O presente trabalho tem como objetivo trazer para o debate acadêmico uma sucinta 

discussão acerca da violência estrutural na juventude negra. Diante disso, foi 

necessário realizar pesquisas bibliográficas com a finalidade de promover uma 

reflexão crítica a respeito da influência do racismo na vida do jovem negro na 

sociedade e no sistema jurídico brasileiro. É analisado também como o Estado 

proporciona a manutenção desse racismo enraizado e sobre o mito da democracia 

racial que causa grandes efeitos para esse grupo excluído ao longo da história até a 

atualidade. 

 

 

ST 06.3 MASCULINIDADES NEGRAS ATLÂNTICAS:CONTRIBUIÇÕES DA 

EPISTEMOLOGIA FEMINISTA NEGRA NA CONSTRUÇÃO DE OUTRAS 

NARRATIVAS SOBRE HOMENS NEGROS 

 

Marjorie Nogueira Chaves 

 

A exploração colonial nas Américas e em Áfricas construiu uma narrativa hegemônica 

sobre masculinidade, tomando o homem branco europeu como referência universal. 

A escravização de africanas/os e suas/seus descendentes e o racismo vigente nesse 

processo criou corpos subalternos e objetificados a partir de suas funções para o 

capitalismo colonial. Segundo, Frantz Fanon (2020), a sofisticação do racismo não só 

estabeleceu hierarquias raciais entre negras/os e brancas/os, como significou os 

indivíduos pelo biológico. Corpos expressos por uma suposta natureza, fixados em 

estereótipos ainda difíceis de superar. Enquanto pessoas brancas são relacionadas à 

razão, à cultura e à tecnologia, pessoas negras são reduzidas ao desvio moral, à 

incapacidade intelectual e ao exótico. Aos africanos escravizados foram atribuídos 

mitos sobre sua sexualidade, atribuindo-lhes uma existência lasciva, libidinosa e 

violenta. Essas imagens de controle (Collins, 2019) criaram um imaginário 

sociocultural de homens negros na Diáspora Africana que limitam suas identidades 

à antítese do que é humano. Para bell hooks (2019), a identidade dos homens negros 

é assombrada pela ideia de masculinidade patriarcal, que não têm sua origem nas 

tradições africanas e, por isso, não era interessante para os afrodiaspóricos. Nos 

últimos anos, há uma produção crescente de trabalhos sobre homens negros e 

masculinidades, parte de um movimento intelectual-político que tem articulado as 

categorias raça, gênero, classe, sexualidade, entre outros marcadores sociais, dentro 
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de um campo de conhecimento influenciado pelo pensamento feminista negro. O 

objetivo desta comunicação é situar o debate sobre masculinidades negras, a partir 

de categorias e conceitos pensados por feministas negras em sua perspectiva 

interseccional. 

 

 

ST 07 - FILOSOFIA, HISTÓRIA, 

EDUCAÇÃO, POLÍTICA E 

SOCIEDADE: Diálogos 

transdisciplinares e 

multirreferenciais 
 

 

Coordenação: 

Prof. Dr. Francisco Ramos Neves 

Prof. Dr. Manoel Jarbas Vasconcelos Carvalho 

Sessão: 21/10/2021 

Horário: 14h às 17h 

 

 

ST 07.1 A HUMANIZAÇÃO DO HOMEM ADVÉM PELO HOMEM: UMA ANÁLISE 

LIBERTÁRIA A PARTIR DE PAULO FREIRE 

 

José Claudevan Vieira da Silva 

 

No processo analítico frente às ferramentas das transformações históricas se 

percebe que a (re)produção da vida dos indivíduos é determinada pelas condições 

materiais de sua época, ou seja, os fatores sociais, econômicos, ideológicos, políticos 

e culturais são esferas que provêm da organização da sociedade e sua divisão. Dessa 

forma, o filósofo Paulo Freire (1921-1997) analisa que os homens são resultado 

desses mecanismos de dominação, subordinação e alienação que se estruturam na 

divisão de classes: os esfarrapados do mundo e seus opressores. No entanto, alerta 

que a realidade não é natural ou fatalista, ao contrário, ela é recriada por homens, os 

homens possuem o poder de transformar a sociedade e essa organização deve ser a 

responsável pelo novo homem, o mesmo que deixe de ser objeto da mais pura 

desumanização e torna-se sujeito com humanidade e criticidade do Ser Mais. 

 

ST 07.2 FILOSOFIA E (RE)EXISTÊNCIA: O ENSINO DE FILOSOFIA E O NO NOVO 

ENSINO MÉDIO 
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Jallys Martins Mendes 

 

A configuração do Novo Ensino Médio causou perplexidade e desencanto a muitos 

professores pela diluição da Filosofia na área de Ciência Humanas e Sociais 

Aplicadas. Assim, a oferta da disciplina de Filosofia passou a ser facultativa. Este fato 

nos faz refletir sobre o futuro do Ensino de Filosofia na Educação Básica e os 

caminhos para resistir às investidas neoliberais na educação pública brasileira. 

Diante dessa realidade, este estudo objetiva refletir sobre a importância do ensino de 

Filosofia no Ensino Médio como disciplina formadora da consciência ética e política 

e da postura cidadã, bem como analisar as competências gerais do Ensino Médio e 

da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E, ainda, fomentar a permanência 

da reflexão filosófica em sala de aula. Diante disso, para sustentar esta pesquisa, 

recorreremos ao constructo teórico de FREIRE (1996), GALLO; KOHAN (2000), 

MARCONDES (2004), MORIN (2005) e NEVES (2015) e, a documentos oficiais, como 

a BNCC, LDBEN 9.394/1996, Lei do Novo Ensino Médio 13.415/2017 e dos manifestos 

contrários ao Novo Ensino Médio, publicados pelo GT Filosofar e Ensinar a Filosofar 

(ANPOF) e do Complexo de Formação de Professores (UFRJ). Quanto ao método 

empregado nesta pesquisa, utilizaremos a revisão bibliográfica. Como problema 

central, apresentamos a seguinte questão: Como o ensino de Filosofia pode (re)existir 

em meio a realidade do Novo Ensino Médio? Assim sendo, somos levados à guisa de 

conclusão, a defender a permanência da Filosofia no Novo Ensino Médio e seu papel 

formador na construção da consciência política e cidadã da sociedade brasileira. 

 

 

ST 07.3 A SUPER-EXPOSIÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DO SER EM OBJETO-

PROPAGANDA 

 

Mizael Adam Vieira da Silva 

 

Imagina só você com o poder de ser invisível. Quantas possibilidades, não? Seguindo 

esse pensamento imagina só você poder observar tudo o que uma pessoa faz, diz, e 

em certos casos até o que ela pensa. Chega parecer uma fantasia, mas, se eu pagar 

o pay-per-view do programa Big Brother Brasil, terei acesso as câmeras 24 horas por 

dia, e se pensarmos melhor ainda, veremos que existem pessoas que a todo momento 

estão postando algo sobre seu dia a dia em suas redes sócias. Então, pode até 

parecer fantasia, no entanto, não é assim, pois, em a sociedade da exposição, 

segundo capítulo do livro A Sociedade da Transparência, do filósofo sul-coreano 

Byung-Chul-Han, se desenvolve exatamente o tema sobre essa exposição exacerbada 

na qual nossa sociedade atual vive, onde o ser visto, o mostrar, vem a ser a única 

maneira de ser, ou seja, de se viver.Walter Benjamin fala que o valor de culto das 

coisas, sua essência se dá por sua existência por si só. Todavia, em dias atuais, tudo 
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vem perdendo o seu valor de culto e se sustentando apenas em um valor de exposição 

perdendo assim a sua unicidade.Segundo Byung-Chul-Han, vivemos em uma 

sociedade positiva, como é discutido no primeiro capítulo do livro anteriormente 

citado, as coisas, sendo o termo utilizado para tudo (inclusive o ser humano) são 

transformadas em mercadoria. E é esse valor expositivo que vai constituir a essência 

do perfeito capitalismo, saindo das contraposições Marxianas sobre valor de uso ou 

troca, se propondo apenas a produção de chamar atenção, essa é a via de geração 

desse comércio lucrativo do capitalismo. Um bom exemplo a ser utilizado em meio a 

essa exposição sem freio, é a de animais de circo ou animais que vivem em cativeiro. 

Os animais, com exceção do ser humano que tem a consciência do existir mais 

profunda, vivem devido a seu instinto (impulso interior que faz um animal executar 

inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da sua 

espécie ou da sua prole.) sua capacidade de reprodução, de buscar alimento e todas 

aquelas artimanhas que um animal faz para enganar um predador, tudo isso de forma 

natural. No entanto, ao ser capturado, vindo a se tornar um animal de circo ou 

cativeiro, ele perde essa essência, dessa forma passa a ser uma mercadoria de 

exposição, onde se gira um comércio em torno da observação nua e crua desses 

seres vivos. Tornamos-nos nossos próprios objetos-propaganda, sem isso não 

existimos nesse cenário, quem não se mostra é sombra, e que tolice é o pensar 

daqueles que ainda preferem as interações sociais de maneira direta e íntima, sem 

expor detalhes e nem mostrar ao mundo que comi um bolinho no café, e que vou fazer 

manutenção do aparelho dentário e por aí vai. Você é capaz de ir a uma festa e curtir 

o momento sem se preocupar em mostrar que está curtindo esse momento? Coisas 

simples como passar um tempo com alguém que gostamos sem usar o celular, vem 

a ser raro cada vez mais, é impossível que uma pessoa com sua vida e existência 

limitada consiga vencer um mundo de aceleradas informações sem filtros algum, no 

qual assim como o leite materno, nutre a fome que ele mesmo nos gerou.Contudo, as 

redes sociais e suas possibilidades e aproximações de informações antes não 

possíveis, não vem a ser o objeto da crítica em si, mas, a sua aplicação sem qualquer 

observação criteriosa, sem limites, e com o único intuito do capital. 

 

 

ST 07.4 A PROBLEMÁTICA DO RACISMO: UMA ANÁLISE SOCIAL E 

EXISTENCIAL SOBRE O OLHAR DO CINEMA 

 

Isis Karolayne Soares de Almeida 

Mizael Adam Vieira da Silva 

Débora Alves Mariano 

 

Em O Ódio que Você Semeia são abordados temas de uma cruel realidade na qual são 

necessárias discussões urgentes, pois, o problema é concreto e se manifesta de 

modo estrutural. É excelente como se abre um amplo repertório para se falar em 
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filosofia social, temas éticos, questões raciais e existências. Como que um guarda-

chuva pode ser usado como desculpa para a morte de um inocente? Como é possível 

que se normalize a morte de crianças que tinham todo um futuro pela frente devido a 

operações policiais mal arquitetadas? Essas perguntas indigestas fazem parte de 

uma esdrúxula realidade vivida por pessoas pretas, e é sobre isso que iremos explanar 

nesse texto, nessa união entre filosofia e cinema. O filme do ano de 2018 é inspirado 

no livro de tema igual, da escritora Angie Thomas. É bom frisar que tanto a autora do 

livro como o diretor do filme, George Tillman Jr. são pretos, o que torna maior a 

conexão com a real vivência que o filme apresenta. É importante que essas histórias 

sejam contadas por quem sofre essas violências. É notável que já foram feitos 

diversos filmes que tratam da temática da violência policial, e é mais notável ainda 

que essas práticas discriminatórias ainda existem com força em pleno ano de 2021. 

A jovem Starr Carter passa por dilemas como se vivesse entre dois mundos. E a 

história decorre sobre o choque dessas duas realidades, uma colisão forte e sem 

anestesia que a protagonista vem a enfrentar. Ela tem sua vida e toda a cultura que 

vem de sua comunidade, no entanto, como forma de adequação se comporta e 

convive de modo diferente quando está na escola na qual frequenta (ela passa por 

um episódio parecido ao personagem Chris do famoso todo mundo odeia o Chris, que 

é bastante conhecido em nosso país). Starr tem sua vida modificada por completo 

após sofrer o trauma de ver o seu amigo de infância Khalil, ser morto por um policial 

branco, que confunde a escova de cabelo do jovem com uma arma. Isso acaba não 

sendo um fato isolado em sua vida, pois ela já tinha presenciado a morte de uma 

amiga quando menor. Com isso, ela passa a sofrer pressão por alguns de sua 

comunidade para denunciar e falar a verdade, por outro lado é aconselhada a não 

abrir a boca, por um líder de uma gangue local para que a própria polícia não venha a 

se aproximar de seu bairro. E esse é o seu conflito, de falar e honra a história de seu 

amigo, assim entendendo o que é ser preto em uma sociedade racista, e como é 

importante que mesmo com tantos problemas e o risco da morte, é necessário se 

falar, pois a voz do preto, mesmo que tente silenciá-las é a maior arma contra essas 

injustiças. É comum que em discussões algumas pessoas venham a questionar que 

filosofia e temas como o racismo não se relacionam, e que não seria necessário abrir 

tais discussões. Porém, a problemática do racismo é uma discussão social e também 

existencial, sendo assim parte do todo e do ser como indivíduo. 

 

 

ST 07.5 MOVIMENTOS SOCIAIS BRASILEIROS NO CONTEXTO PANDÊMICO 

 

Ana Paula Tatagiba Barbosa 

 

A pandemia por Covid-19 atingiu de forma extremamente grave a população 

brasileira, com destaque para a situação de calamidade que envolveu diferentes 

estados, como o Amazonas, devido à negligente atuação do Estado brasileiro. Nesse 
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cenário extremamente adverso, a sociedade brasileira se organizou para reagir a esse 

quadro. Nesse artigo, apresentam-se os elementos principais referentes à Teoria dos 

Movimentos Sociais, a fim de estudar as associações da sociedade civil estruturadas 

para atender às famílias das vítimas do Covid-19. Entre os objetivos específicos, 

enfatiza-se: caracterizar as frentes de trabalho da ABRAVICO (Associação Brasileira 

das Vítimas da Covid-19), AVICO- Brasil (Associação de Vítimas e Familiares de 

Vítimas da Covid-19) e “Vida e Justiça – Associação Nacional em Apoio e Defesa dos 

Direitos das Vítimas da Covid-19”; bem como, dimensionar os desafios atuais 

enfrentados por essas entidades. A fim de conhecer os trabalhos que realizam, são 

apresentados os resultados dos estudos documental feito nos sítios institucionais. 

Com alicerce na Análise do Discurso, de base foucaultiana, temáticas como “ações 

baseadas na caridade” ou com o aporte dos Direitos Humanos conformam um quadro 

significativo para a análise de aspectos da atualidade. 

 

ST 07.6 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO: O SUPORTE 

FILOSÓFICO PARA UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA 

 

Ingri Terezinha de Medeiros Pozzobon 

 

Este trabalho tem como objetivo confirmar o valor do ensino da filosofia para a 

educação. Quando se fala do ensino de filosofia não podemos dissociar esse ensino 

do modo como a educação na sua configuração formal, não formal e informal se 

desenvolve e solidifica na sociedade em que se destacam os interesses, os poderes 

e as intersecções que permeiam o universo educacional. A filosofia demanda que 

estejamos acessíveis ao novo buscando delimitar espaços que têm especial 

importância para educação em que se pese a revisão de valores, sentidos e a 

ressignificação de práticas. Para além de uma filosofia da educação, que vise refletir 

sobre a educação no seu histórico e aparato conceitual, é mister que se instaure uma 

filosofia na educação, isto é, que a verve embrionária do fazer filosófico, identificada 

com a atitude revisionista e crítico-reflexiva, esteja presente na educação como um 

todo. Nesses termos, falar sobre ensino de filosofia não se restringe a uma disciplina 

isolada, mas deve abarcar um “modo de ser e pensar” de toda a comunidade escolar. 

Dentro desse jaez, é imprescindível que se conceda relevância à formação docente e 

às configurações políticas que envolvem a escola e a educação. 

 

 

ST 07.7 TER CONHECIMENTO OU CONHECER? ANÁLISE DESSAS DUAS 

PERSPECTIVAS SEGUNDO ERICH FROMM 

 

Josivanio Ferreira de Sousa 
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Este trabalho busca apresentar a problemática do uso do conhecimento nos dias 

atuais. Tendo como base a leitura do livro “Ter ou Ser?” do filósofo alemão Erich 

Fromm, será feita uma análise de como os indivíduos da sociedade atual se 

comportam diante da busca, aquisição e a produção de conhecimento nas 

alternativas Ter e Ser de vida. É perceptível que hoje, em grande parte fruto do 

capitalismo e do neoliberalismo e também onde a sociedade é guiada em grande 

parte no modo Ter, existe uma objetificação de praticamente todos os ramos da vida 

humana. E o conhecimento não está isento dessa problemática. Entretanto, quando 

o conhecimento é tratado como objeto pronto e acabado, abre espaço para o 

surgimento de dois grandes problemas: a busca de um conhecimento apenas 

superficial/utilitário e a dificuldade da produção de novos conhecimentos. Diante 

dessa questão, será mostrado como Fromm propõe a opção do Ser sendo uma 

alternativa melhor do que a do Ter na relação do ser humano com o conhecimento. 

 

 

ST 07.9 ENSINO RELIGIOSO E LAICIDADE: TENSÕES ENTRE OS CAMPOS 

RELIGIOSO, POLÍTICO E EDUCACIONAL 

 

Paulo Cavalcante de Albuquerque Melo 

Valdicley Euflausino da Silva 

 

Um dos conflitos mais árduos, na trajetória histórica do Ensino Religioso no sistema 

público de ensino brasileiro, diz respeito ao debate sobre a suposta laicidade do 

Estado e a (in)coerência do referido Componente Curricular no ambiente escolar. 

Apesar da renovação acontecida desde o final do século XX, ainda é possível 

perceber, nas práticas pedagógicas dos(as) professores(as) do componente em 

questão, discursos, metodologias e conteúdos fortemente marcados pelo 

dogmatismo religioso. Tal fato evidencia, dessa maneira, a predominância de uma 

religião – que na maioria das vezes é a cristã – no ambiente escolar e gera inúmeras 

tensões. Desse modo, questionamos: de fato, é pertinente haver um componente que 

ainda é marcado pela confessionalidade na grade curricular da educação pública? 

Ademais, qual a finalidade do Ensino Religioso no sistema público de ensino, tendo 

em vista a suposta constatação do Estado laico brasileiro? Essa discussão envolve 

no mínimo três campos extremamente complexos e interligados: o campo religioso, 

o político e o educacional. Educadores e Cientistas das religiões, promovem, 

atualmente, um acirrado debate na tentativa de resolução da problemática. Os 

educadores, defendem a não permanência do componente na educação pública, 

tendo em vista que infringem a laicidade brasileira. Os cientistas das religiões, ligados 

à formação docente em ER, apontam a plausibilidade do componente, mediante a 

superação das práticas doutrinárias. Destarte, a disposição proposta do artigo se 

encontra da seguinte maneira: a) discutiremos o que é o fenômeno de laicidade; b) 

apresentamos as tensões entre laicidade e os campos religioso, político e 
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educacional; e, por fim, c) se existe possibilidade, relevância e alternativas discursivas 

e pedagógicas para a permanência do ER na educação pública. 

 

 

 

ST 08 - O ENSINO DE FILOSOFIA 

COMO POSSIBILIDADE DE 

REFLEXÃO E EMANCIPAÇÃO PARA 

UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO 
 

Coordenação: 

Dr. Antonio Júlio Garcia Freire 

Dra. Maria Reilta Dantas Cirino 

Sessão: 21/10/2021 

Horário: 14 às 17h 

 

 

ST 08.1 EDUCAÇÃO E BARBÁRIE EM ADORNO 

 

Antonio Júlio Garcia Freire 

 

Em uma série de debates e entrevistas com Hellmut Becker e Gerd Kadelbach sobre 

a educação realizadas entre os anos de 1959 a 1969, numa rádio em Hessen, na 

Alemanha, o filósofo T. W. Adorno defendeu a tese de que a questão mais urgente da 

sua época seria o combate à barbárie instaurada na sociedade: em outras palavras, 

uma ação no sentido de desbarbarizar tal sociedade. O problema, nesse caso, seria 

analisar em que medida a educação poderia se transformar algo de decisivo em 

relação a tal intento. A concepção de barbárie para Adorno é esta: apesar da 

civilização encontrar-se em seu mais alto desenvolvimento tecnológico, é possível 

constatar algumas graves deformidades. Além de grande parte dos indivíduos não ter 

tido acesso ou experimentado uma educação voltada para um tipo de formação que 

pudesse corresponder ao conceito de civilização, Adorno argumenta que tais 

indivíduos ainda encontram-se tomados por uma agressividade e ódio primitivos, um 

impulso de destruição. Tais tendências, segundo o filósofo, são imanentes, 

caracterizam a sociedade de sua época e contribuem para aumentar os riscos de um 

colapso civilizacional. Por isso, considera urgente impedir tal colapso através do 

reordenamento de todos os objetivos educacionais para esta prioridade. A superação 

da barbárie seria decisiva para a sobrevivência da humanidade. O desafio inicial, 

portanto, seria analisar como a educação poderia interromper o fenômeno da 

barbarização em curso ou ainda, agir de maneira a evitá-lo. Para tanto, será 



37 
 

necessário caracterizar precisamente o que é a barbárie e de onde ela surge. Segundo 

Adorno, apesar da sua análise estar voltada para a situação educacional na Alemanha 

dos anos 1960, o problema da desbarbarização não foi colocado de forma nítida e 

com a devida gravidade que se impõe. Combater o fenômeno da barbárie por meio 

da educação, significa remetê-lo não só a seus fatores psicológicos, mas 

principalmente objetivos, os quais se localizam nos próprios sistemas sociais que o 

dão sustentação. Na época da proposição dessas questões, Adorno tinha 

consciência de se tratar de um fenômeno geral, apesar das suas análises estarem 

voltadas para a educação alemã. Neste caso – considerando que o problema poderia 

ser levado a qualquer outro contexto – seria necessário sempre enfrentar o problema 

de que uma vontade consciente externa ou interna ao próprio sistema educacional, 

introduz fatos na educação que podem, ainda que de maneira indireta, induzir e 

produzir a barbárie. Além disso, o fato da barbárie estar no centro de tal consciência 

provoca por si mesma uma mudança que deforma os princípios civilizatórios. De fato, 

é possível afirmar que existem elementos de barbárie e momentos de repressão e 

opressão impregnados no conceito de educação e que tais momentos repressivos da 

cultura, produzem e reproduzem a barbárie nos indivíduos submetidos a essa mesma 

cultura. Diante disso, a pergunta que urge colocar em um contexto tão hostil à própria 

sobrevivência da civilização seria: o que de fato, pode a educação e a filosofia, nesse 

enfrentamento e desbarbarização da sociedade? 

 

 

ST 08.2 EPIMELEIA HEAUTOU E IDENTIDADE HOMOSSEXUAL: UMA 

PERSPECTIVA NA FILOSOFIA DE MICHEL FOUCAULT 

 

Willian Giovanne Oliveira Praxedes 

 

A presente pesquisa tem como objetivo discorrer sobre as atitudes e atividades de 

subjetivação no processo de aceitação e autoafirmação dos sujeitos homossexuais 

a partir do pensamento de Michel Foucault, o qual desenvolve esse conceito 

processual em vista do cuidado de si; para tal, faz-se necessário esclarecer o tema 

da epimeleia heautou, que seria o cuidado ou ocupação de si, e paraskeué, conjunto 

de práticas e exercícios na constituição do indivíduo como pessoa, para que, de 

maneira processual, os indivíduos consigam desenvolver sua subjetivação. 

Recorrendo ao método de revisão bibliográfica e histórico-crítica, com leituras e 

análise de artigos e obras de Michel Foucault, esta pesquisa, trata sobre o tema da 

sexualidade que se configura com algumas dificuldades nos dias atuais, dado que na 

história linear há muito fixou-se o perfil do masculino e do feminino, padronizados 

histórico e culturalmente, privando os sujeitos da constituição da própria identidade. 

Por isso há que considerar a urgente necessidade de pesquisar e refletir acerca deste 

tema e que versa sobre a realidade do sujeito, a ocupação de si mesmo, possibilitando 
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um caminho de encontro à própria existência, desenvolvendo seus processos de 

subjetivação. 

 

 

ST 08.3 A FILOSOFIA COMO EXERCÍCIO ESPIRITUAL EM PIERRE HADOT: 

CONTRIBUIÇÕES À INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM TRANSTORNO 

DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - TDAH - NO ENSINO MÉDIO 

 

Francisco Nobre de Almeida Neto 

 

A pesquisa intitulada "A Filosofia como exercício espiritual em Pierre Hadot: 

Contribuições à inclusão escolar de alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade - TDAH no ensino médio" se justifica pelos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da cidadania e da equidade decorrentes do acesso democrático e 

igualitário dos estudantes à escola e à formação que ela oportuniza, sobretudo por 

meio do desenvolvimento do ato reflexivo-filosófico, que é próprio do ensino de 

filosofia. Para enfrentar o problema do acesso ao ato reflexivo a partir de um público 

específico que integra a comunidade escolar, a saber, alunos e alunas que 

apresentam o TDAH, propõe-se uma investigação estruturada a partir do diálogo entre 

conceitos filosóficos extraídos do pensamento de Pierre Hadot, dentre os quais os de 

filosofia modo de vida, exercícios espirituais e cuidado de si, permitindo relacioná-los 

com a filosofia de Michel Foucault, em sua Hermenêutica do Sujeito (2010), e com o 

pensamento do filósofo Walter Omar Kohan, neste caso ao abordar os temas da 

infância e experiência de pensamento (2003), para analisar a possibilidade de a 

filosofia, compreendida como modo de vida e expressa por meio dos exercícios 

espirituais contribuir para a inclusão escolar desses no ensino médio da educação 

básica, hipótese a ser verificada por meio de intervenção com alunos e alunas que 

apresentam que apresentam a disfunção, matriculados(as) nas turmas de primeira 

série do ensino médio, na Escola Estadual Querubina Silveira, em Cerro Corá/RN, 

cenário de desenvolvimento do estudo. Dentre os objetivos secundários, citam-se a 

problematização acerca do alcance e limites da filosofia, enquanto componente 

curricular, viabilizador do autoconhecimento e da autogestão dos educandos com 

TDAH no ensino médio e a identificação dos objetivos do ensino filosófico na 

contemporaneidade em contraposição aos ditames legais e curriculares 

estabelecidos atualmente, o que surgirá da indagação acerca da extensão do público 

que eventualmente pode praticar o ato reflexivo no contexto escolar. A pesquisa 

proposta, desenvolvida sob uma abordagem de pesquisa-ação, pretende contribuir 

para a transformação de uma situação-problema, o acesso ao ato reflexivo, 

fortalecendo o ensino filosófico enquanto ramo autônomo da filosofia e, de maneira 

preponderante, instrumentalizando a inclusão de um público específico da 

comunidade escolar, graças ao autoconhecimento, à autonomia dos sujeitos e à 

emancipação que a experiência de pensamento pode viabilizar. 
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ST 08.4 ENTRE A TÉCNICA E A ESTÉTICA: objetos filosóficos no ensino de 

Filosofia  

 

Josegley Andrade de Lucena 

 

O trabalho se justifica na intenção de contribuir pedagogicamente com o processo de 

ensino-aprendizagem de estudantes da Educação Básica, notadamente no ensino de 

Filosofia em escolas ou campus que oferecem Ensino Médio integrado ao Ensino 

Técnico Profissionalizante. Concernente a isto, convém destacar que o processo de 

criação dos objetos filosóficos pelos estudantes culmina com a exposição de obras 

para a comunidade acadêmica e público em geral, justificando assim sua importância 

social e científica, especialmente porque tornará explícita a manipulação da técnica 

vinculada à estética, sem excluir o grau de cientificidade. Além disso, a pesquisa 

também se justifica pela necessidade de produção de conhecimentos teórico-

práticos que impactam diretamente na minimização dos desafios e dificuldades da 

educação contemporânea, especialmente no que se refere ao ensino de Filosofia, 

especificamente, pela inserção da Filosofia Prática, algo que no Brasil ainda deixa a 

desejar, trazendo uma inovação ao trabalho pedagógico, ao processo educativo e 

permitindo desvelar questões da experiência escolar ainda não vivenciadas. 

OBJETIVOS: Verificar se a criação de objetos filosóficos revelada na experiência 

estética do ensino de Filosofia auxilia no aprimoramento da técnica; apresentar 

conceitos e estudos concernentes à estética e aos objetos filosóficos; expor os 

momentos de criação de objetos filosóficos com estudantes da Educação Básica. 

DISCUSSÃO TEÓRICA: Dentre os conceitos principais destacamos: técnica, estética, 

obra e criação de objetos filosóficos, ensino de Filosofia. O termo técnica designa 

uma modalidade de saber e produzir, conduzir à sua manifestação, tornar acessível e 

disponível algo que ainda não estava aí como presente. Este produzir é o elemento 

próprio da técnica e se realiza de maneira singular através do desenvolvimento das 

modernas ciências matemáticas da natureza (CRITELLI). A estética filosófica estuda 

o julgamento e a percepção do que é considerado belo, a produção das emoções 

pelos fenômenos estéticos. Segundo ARENDT, todo e qualquer objeto ou obra 

existente no planeta, seja um bem de consumo ou não, se constitui em sua totalidade 

no artifício humano, ou seja, são infinitas e variadas coisas fabricadas pelas mãos de 

pessoas, aqui denominadas de homo faber. Para CERLETTI “em toda filosofia há algo 

de repetição e algo de criação. Algo de instalação na continuidade do que a história 

da filosofia exige e algo de aparecimento de elementos novos”. Um dos desafios do 

ensino de Filosofia é tornar o processo de criação uma iniciativa constante, uma luta 

incansável pela transformação do espaço acadêmico em comunidades de criação 

filosóficas. A criação de objetos filosóficos refere-se à organização de um evento 

expositivo pelos estudantes, que consistirá na apresentação de suas ideias, trabalhos 
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relativos à criação, construção, invenção de novos objetos ou à seleção e 

transformação de objetos já existentes, que irão ser definidos, destacados, 

questionados como “objetos filosóficos”. O Ensino Técnico no Brasil vem corroborar 

com a ascensão da chamada educação tecnicista tão criticada pelo pedagogo Paulo 

Freire, “em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”. Esta 

concepção de educação se confronta com abordagem onde o conhecimento é 

elaborado pelo estudante e promove a ligação entre suas experiências anteriores e 

expectativas futuras. Aqui os pressupostos de aprendizagem propõem a resolução 

de situações-problema, uma vez que busca conectar a realidade da vida e do mundo 

com as experiências reais dos estudantes e tenta transformá-las em conteúdos no 

processo de ensino-aprendizagem. É exatamente esta concepção pedagógica que 

embasa o processo de criação dos objetos filosóficos para que haja a possibilidade 

de aprimoramento da técnica. 

 

 

ST 08.5 ARGUMENTAÇÃO CRÍTICA NO ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO 

MÉDIO: UMA POSSIBILIDADE A PARTIR DO ELENCHOS SOCRÁTICO 

 

Izanete de Medeiros costa 

 

O elenchos socrático trata-se de um procedimento dialético utilizado por Sócrates e 

explorado em diálogos platônicos, onde Sócrates faz questionamentos sobre a 

definição de um determinado conceito e os seus interlocutores ofereciam respostas 

que eram submetidas à prova para comprovação de sua veracidade ou falsidade. A 

finalidade desta metodologia é verificar, por meio do diálogo, a coerência das 

afirmações dos participantes, de modo a depurar as respostas dadas. Uma vez que 

as falsas ideias eram refutadas mediante o diálogo, as possibilidades de 

conhecimento dos debatedores eram ampliadas. Esta comunicação traz o relato de 

uma pesquisa realizada com alunos do Ensino Médio (equivalente ao Ensino 

Secundário) em uma escola do estado Rio Grande do Norte/Brasil, onde a 

metodologia elêntica foi objeto de estudo. A pesquisa defendeu a tese de que o 

estudo da metodologia elêntica junto aos alunos do Ensino Médio (equivalente ao 

Ensino Secundário) poderia promover uma melhoria da prática argumentativa desse 

grupo. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa. A abordagem foi o estudo 

de caso. Realizou-se um estudo da metodologia elêntica por meio da leitura de 

diálogos platônicos com o intuito de compreender a sua estrutura e desenvolvimento. 

Os resultados demonstram melhoria da argumentação por parte das alunas 

pesquisadas. O estudo as auxiliou na construção de argumentos autênticos, 

coerentes, válidos e sólidos. Além disso, a partir do estudo do elenchos socráticos, 

desenvolveram habilidades para definir conceitos filosóficos. 

 



41 
 

 

ST 08.6 ENSINO DE FILOSOFIA E A AUTORIDADE DA RAZÃO: perspectivas 

de/em reconhecimento 

 

Pedro Angelo Miri 

 

A questão do ensino de Filosofia, de maneira geral, tem sido reduzida a estratégias 

didáticas à formação do indivíduo e do cidadão. Levando em consideração a 

importância desse prisma da formação do indivíduo e do cidadão, queremos enfatizar 

algo que é característico da Filosofia e igualmente essencial aos sujeitos, isto é, o 

reconhecimento da autoridade da razão. Neste texto, nos propomos a desenvolver 

uma análise crítico-reflexiva em torno da temática do ensino de Filosofia. A proposta 

consiste em discorrer sobre o que se entende por ensinar filosofia como aventura da 

própria razão em busca de si mesma, colocando em pauta que o ensino de Filosofia 

no Ensino Médio não deve limitar-se a um amontoado de conteúdos aprendidos de 

forma mecânica. Trata-se de uma abordagem qualitativa de revisão de literatura 

acerca da temática. Com essa problematização, retomamos o que Epicuro, no 

período helenístico, já defendia, ou seja, que a Filosofia não é instrução e aquisição 

passiva de informações, mas uma atividade em busca da verdade através da razão 

(1973). Isso porque temos como pressuposto que “a filosofia é um saber que nasce, 

se estrutura e se desenvolve, fundamentalmente, na e pela pergunta. O que é? Como 

é? Por que é? Para quê?” (SOFISTE, 2007, p. 7). A Filosofia, enquanto atividade da 

própria razão, questiona verdades estabelecidas para compreender as ações, os 

pensamentos e as incoerências, mostrando caminhos, possibilidades não pensadas 

que dissolve crenças, superstições, abala convicções e dogmas, em outras palavras, 

os obstáculos ao entendimento, preparando os sujeitos ao exercício da análise de si 

e do pensamento autônomo. Em outras palavras, o conhecimento das coisas não se 

estabelece com uma apreensão repentina, mas de um processo contínuo e assíduo 

na busca da verdade, pois ser “arrancado das antigas convicções é experiência que 

requer embarcar uma aventura por si mesmo porque se trata da passagem do 

conhecido ao desconhecido” (MATOS, 1997, p. 54). Assim, essa questão de ensinar 

filosofia, demanda de uma autonomia do docente para poder encontrar o equilíbrio 

certo entre a formação do indivíduo, do cidadão e o reconhecimento da autoridade da 

razão, esclarecida pelos fatos. Estamos preocupados com agentes que reconstruam 

as capacidades do saber em tempos atuais, gerando habilidades, estimulando senso 

crítico e movimento significativo em meio à socialização. Há mais coisas em jogo no 

ensino de Filosofia do que pensamos, sendo esse o aspecto ensino-aprendizagem 

emancipatória, instigando os alunos à conscientização de seus atos, 

consequentemente, a serem autônomos e livres. A formação do saber filosófico, 

como dito anteriormente, tem um papel fundamental, sobretudo, na formação 

humana, na emancipação do homem crítico e autónomo. Cada ser em construção 

traz consigo seus sonhos, projetos e metas, como retrata Farias (2009, p.56) um 
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"sujeito histórico" que reflete sua cultura com os ensinamentos da filosofia. 

Compreende assim uma execução da humanidade subjetiva na relação consigo, com 

os outros e com o mundo que os rodeia. Ensinando a fazer uma releitura, a Filosofia 

auxilia em um entendimento e apontamento de caminhos da autonomia. "Animar-me-

ia dizer que sem a filosofia, algo importante faltaria na formação de um cidadão livre 

em uma democracia moderna" (NAVIA, 2005, p. 278). A finalidade desse "pensar a 

filosofia" para a emancipação em transformação do mundo, é o caminho para novas 

ideias construídas na liberdade a partir do interior subjetivo. Essa pesquisa permitiu 

reconhecer, romper e renovar o ensino de Filosofia através do diálogo entre os 

autores, resgatando que este deve desestabilizar dogmas e preconceitos, mostrando 

o que há de instável e incerto em todo saber, devolvendo à dúvida sua dignidade de 

conhecimento, e portanto, encontrar a verdade pelo crivo da razão. Inferindo, nesse 

diálogo, que a Filosofia é capaz de transportar o homem para fora do senso comum, 

sendo este um lugar de erros, preconceitos e ilusões. 

 

 

ST 08.7 QUEM QUER, PODE? A EXPLICAÇÃO COMO FUNDAMENTO DO 

ENSINO: A MANUTENÇÃO DAS INTELIGÊNCIAS SUBORDINADAS 

 

José Marcus Guedes de Araújo 

 

Neste texto parto da possibilidade da “emancipação intelectual” e da “igualdade das 

inteligências”, temas presentes na obra do filósofo Jacques Rancière, O mestre 

ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual (2002). Essas temáticas 

surgem no texto rancieriano das experiências dissonantes pelas quais passou Joseph 

Jacotot (1770 – 1840), personagem central da obra em questão e que transita de um 

mestre explicador para um mestre ignorante. Assim, ao assumir o “axioma da 

igualdade das inteligências” e ao renegar os pressupostos da desigualdade contidos, 

particularmente, na “explicação” como método pedagógico, venho percebendo no 

lócus escolar que a ideia de que todas as pessoas têm iguais capacidades para 

aprenderem e realizarem aquilo que desejam é tão problemática quanto o “e se”. 

Rancière (2002) afirma que “se” empregarmos nossa vontade podemos aquilo que 

queremos, mas, “e se” não quisermos? Renegamos aquilo que podemos? Defender a 

ideia de que todos e todas têm igual capacidade intelectual não quer dizer que todos 

e todas farão tudo aquilo que podem. Opor-se à desigualdade estruturada e estimular 

à vontade é não só um ruído incômodo, mas, uma falha inconveniente dentro e para 

o Sistema Educacional atual. A crença defendida por Jacotot e rememorada por 

Rancière (2002) encontra limites estatucionais, criados e mantidos para estabelecer 

uma ordem, entre aqueles que mandam, os/as que fazem e os/as que obedecem. As 

pesquisas e experiências que venho realizando, levam-me a trilhar novos caminhos 

de busca e a almejar formas-escolares distantes das relações desigualitárias. Nesse 

sentido, diante das discussões aqui, brevemente apresentadas, questiono: é possível, 
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a partir das reflexões proporcionadas pela leitura da obra O mestre ignorante (2002), 

efetivar estratégias que criem condições para emancipação intelectual nas realidades 

educacionais do Ensino Médio? Ao afirmar esta possibilidade, tomo como base para 

minhas atuações a tríplice questão ranceriana: O que vês? O que pensas disso? E o 

que farás com isso? (RANCIÈRE, 2002). O caminho tem se mostrado árduo, lento e 

requerido uma atenção constante, uma vigília sempre atenta para, enquanto 

pesquisador e professor, despertar do sono profundo da ilusão pedagogizada da 

explicação e da filosofia de perspectiva socrática, calcada na prática de um/a 

mestre/a embrutecedor/a, ou seja, aquele que só reforçar a incapacidade do/a 

aluno/a, como aquele/a dependente, incapaz de fazer por si só, restando-o/a, 

aproximar-se da ciência do mestre/a, extirpando a autonomia de pensamento e a livre 

busca de uma vontade impendentes, resultando numa inteligência subalterna a outra. 

 

 

ST 09 - CIDADES, CAMPOS E 

TERRITÓRIO:  

desigualdades no acesso a bens e 

serviços 
 

 

Coordenação: 

Dr. João Freire Rodrigues 

Dra. Maria José Fernandes Costa 

Sessão: 21/10/2021 

Horário: 14 às 17h 

 

 

ST 09.1 NORMAS IDEOLÓGICAS E REGULAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: o 

caso da vila Esperança, em Porto Alegre/RS 

 

Mateus Cavalcante de França 

 

O pluralismo jurídico é um pressuposto da sociologia do direito. Trata-se da 

constatação de que existem estruturas jurídicas e fontes normativas fora da 

regulação estatal. Normalmente, estudos na área trabalham com a distinção entre 

normas jurídicas (ou estatais) e normas sociais (ou comunitárias, construídas em 

relações cotidianas de um grupo determinado). Os diálogos, conflitos e 

sobreposições entre essas duas tipologias normativas foram ricamente explorados, 

por exemplo, na literatura sobre pluralismo jurídico em favelas. Pouco foi explorado, 

no entanto, no que diz respeito a normas ideológicas. Trata-se de conceitos abstratos 
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e difusos, materializados em formulações discursivas que circulam em contextos 

sociais amplos em defesa de interesses específicos. Seus enunciados são, 

normalmente, associados a algum discurso sobre o bem comum, e as sanções por 

seu descumprimento se dão pelas reações (econômicas, políticas ou sociais) dos 

grupos que venham a se sentir desfavorecidos por tal comportamento. Apesar de 

serem um aspecto importante na regulação de relações sociais, no entanto, as 

normas ideológicas foram pouco aprofundadas na literatura sociojurídica, menos 

ainda por pesquisas empíricas. Um campo em que esse objeto pode ser melhor 

estudado é na regulação de espaços públicos urbanos, considerando-se as 

desigualdades socioespaciais das cidades brasileiras. Diante disso, indaga-se: como 

as normas ideológicas podem influenciar na regulação de espaços públicos em 

favelas brasileiras? Este trabalho parte de dados coletados em observações diretas 

na Vila Nossa Senhora da Esperança, favela regularizada da periferia de Porto 

Alegre/RS, além de entrevistas com suas lideranças e com uma vereadora com 

acesso recente à favela e análises de documentos emitidos pelo poder público 

municipal. Os resultados mostram que diferentes estratégias regulatórias 

empreendidas pelo Município são assimiladas pelos moradores como dispositivos de 

distinção espacial. Ainda, foram encontradas evidências de discursos que 

naturalizam e justificam essas estratégias de diferenciação na atividade de regulação 

de espaços públicos, que podem indicar normas ideológicas, e discursos de reação 

por parte dos moradores da comunidade. 

 

ST 09.2 O PENSAMENTO FREIRIANO NA CONCEPÇÃO DE UM DOCENTE DE 

UMA ESCOLA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-RN 

 

Raiane Torres da Silva 

Rusiane da Silva Torres 

 

Há cem anos, em 19 de setembro de 1921, nascia no Recife, em Pernambuco, aquele 

que se tornaria um dos pesquisadores brasileiros mais notáveis do campo 

educacional do mundo: Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira. 

As ideias de Paulo Freire são lidas e aplicadas nas escolas em diversos países. Seu 

livro Pedagogia do Oprimido, publicado originalmente em 1968, é o terceiro mais 

citado em trabalhos de ciências humanas do mundo, e já foi traduzido e publicado em 

mais de 20 idiomas. Desse modo, é importante pensar as contribuições do educador 

na atual educação brasileira. Esse trabalho apresenta como objetivo analisar o 

pensamento freiriano em uma escola rural do município de Caraúbas, RN. Para isso, 

realizamos uma entrevista com uma professora, que atua na escola ministrando 

disciplinas pautadas na agroecologia. Por meio da entrevista buscamos refletir 

elementos como - curiosidade e criticidade do conhecimento, realidade social, 

autonomia do educando – dentro da prática docente da entrevistada. Como resultado, 
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notamos um ensino pautado na realidade da escola, sendo os assuntos relacionados 

ao meio rural inseridos constantemente nas aulas. 

 

 

ST 09.3 O IMPACTO DA CRIAÇÃO DAS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

PARA O MEIO AMBIENTE DA CIDADE DO NATAL: O TURISMO COMO VETOR 

DE INTERVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZPA DUNAR GUARAPES E 

PLANALTO 

 

Jucielio Domingos de Araújo Lima 

 

Território, paisagem e turismo estão intrinsecamente ligados à interação social e à 

relação econômica que motiva a necessidade e desejos. O debate acerca do turismo 

como fenômeno social e econômico e da sua importância para o desenvolvimento de 

áreas de proteção ambiental é de grande relevância. O tema é de interesse da 

sociedade em geral. Pensar no turismo de forma a diminuir os impactos gerados no 

meio ambiente e na sociedade local é algo imprescindível. O turismo deve ser 

fomentador de renda, atendendo as necessidades da sociedade. Nesse contexto as 

Zonas de Proteção Ambiental surgem com o objetivo de proteger o meio ambiente e 

o sistema natural ali existentes, melhorando a qualidade de vida da população local e 

protegendo o ecossistema regional. Dentre os principais fatores que podemos citar 

para causas de conflitos de interesses estão os decorrentes da ocupação 

desordenada do território, diretamente ligados à falta de planejamento territorial, à 

degradação dos recursos naturais e à falta de moradia nas cidades brasileiras. Diante 

dos expostos, e compreendendo a importância da preservação dessas zonas 

ambientais, o presente estudo objetiva analisar, através da literatura científica, os 

impactos da criação das Zonas de Proteção Ambiental para conservação do meio 

ambiente e como o turismo pode colaborar com a preservação do território. Enquanto 

a indústria destrói para produzir, o turismo deve preservar para produzir. 

 

 

ST 09.4 A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Emykson Suevy Ribeiro Silva 

João Freire Rodrigues 

 

As dificuldades, insuficiências sociais e econômicas das pessoas demandam seu 

deslocamento no espaço, este pode ser feito a pé ou por meio de veículos de 

transporte motorizados ou não motorizados. Atualmente, no Brasil, o transporte 

coletivo de longa distância por ônibus é responsável pela maior parte das ligações 

intermunicipais e interestaduais disponíveis para a mobilidade de pessoas, sendo 

fundamental para o desenvolvimento do país. No presente momento, o transporte 
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coletivo intermunicipal é disponibilizado em sua maioria pela iniciativa privada, 

conhecida popularmente por linhas de ônibus. Em análises iniciais, observa-se nos 

decretos governamentais uma escassez de especificações de desempenhos 

qualitativos a serem executadas pelas empresas responsáveis, o que resulta, na 

maioria das vezes, em sucateamento no serviço prestado e nas frotas utilizadas para 

deslocamento, bem como possível desestruturação das linhas regulares desse 

transporte, substituição por transportes alternativos e/ou veículos próprios. Tais 

resultados das assertivas citadas são observáveis em diversas linhas de ônibus pelo 

país, resultando em uma oportunidade de crescimento para o mercado de transporte 

clandestino de menor preço e, em alguns casos, de qualidade superior. O Rio Grande 

do Norte não fugindo da estatística nacional, tem em sua estrutura territorial formada 

por rodovias que abrangem todo o estado, permitindo o fácil acesso a múltiplas 

regiões, tendo como transporte coletivo o principal meio de mobilidade intermunicipal. 

Por se tratar de prestação de serviço à população, torna-se necessária a intervenção 

governamental para estabelecer regras e parâmetros básicos de circulação desses 

meios de transporte. Ainda no RN o transporte coletivo intermunicipal tem um histórico 

de receber menos atenção por parte do governo, uma vez que, à priorização de 

recursos para a melhoria dos sistemas de transportes interurbanos ainda não é visto 

como prioridade no setor de serviços do país. 

 

Diálogos da Extensão  
 

Sessão: 20/10/2021 

Horário: 14h às 17h 

 

DE 01 - FILOSOFIA E PRÁXIS MARXISTAS 

Coordenadores: 

João Bosco Brito do Nascimento 

Jessica de Sousa Pontes 

 

DE 01.1: MARXISMO E EXISTENCIALISMO: SARTRE E A REALIDADE DO 

HUMANO COMO DETERMINANTE NO MÉTODO MARXISTA 

Colaborador 

Domício Gabriel Costa do Vale 

 

Se muito sabe que o marxismo é a incontornável filosofia destes tempos. Sua análise 

histórica, a hermenêutica que dela origina, as intermináveis obras, sejam apologéticas 

ou contendedoras, certificam a pujança desta reunião de pensamentos engendrados 

por Karl Marx e Friedrich Engels.  O marxismo não é uma filosofia, como não é uma 

ciência qualquer entre outras: ela é a filosofia, a ciência que não se pode adiar. Uma 

filosofia não se permite ser ultrapassada enquanto o momento do qual ela é oriunda 

também não tiver sido superado. Defronte aos olhos de quem bem vê, o marxismo 
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não pôde ser ultrapassado porque ele nunca foi tão urgente como hoje ele é. A míngua 

e a pouquidade estão laçados à história humana desde há muito. Mesmo antes de 

Marx nascer. O que ocorreu com Marx foi uma elucubração acerca do estado humano 

de sua época. Estado que, feito passar-se, com a escalada mundial do liberalismo, 

por mais brando do que é, mais se desumaniza e mais pede pela alforria intelectual e 

física desses humanos injustificadamente subalternos a outros sujeitos humanos em 

mesma quantidade. Como vem, então, a isso, o existencialismo? O mais abrangente 

sistema filosófico, pensado por meios lógicos, é o hegelianismo. Hegel metodizou 

não só a história, como todo o pensamento humano em sua obra. O saber faz não de 

modo exógeno; ele é imanente ao ser. No ser, o saber surge e se resolve em si mesmo. 

O espírito sabe de si subjetivamente, se põe objetivamente no mundo e retorna a si 

em um movimento absoluto. O espírito absoluto, única verdade possível, é a 

completude da intelectualidade humana dada por vias de idealismo.  Kierkegaard, no 

entanto, contrafeito, opôs-se de forma contumaz ao “intelectualismo” de Hegel. Para 

ele, a existência humana não se pode decompor, pois a propriedade de viver cabe 

intimamente a quem vive. Kierkegaard não pode ser concordante à uma consciência 

resoluta, pois por muito que se diga sobre vivências e sensações, um fenômeno 

somente é um fenômeno em uma região do espaço e do tempo. O homem, de tal 

maneira, não pode ser incorporado por um sistema idealista, pois toda a existência 

escorrega das mãos de saber estrutural ideal.   

É, precisamente aí, que o existencialismo se coloca. O existencialismo se coloca em 

uma região extrínseca ao saber. Ele está onde o saber não está. Onde o sistema não 

alcança por evidência da singularidade do objeto. Acusa, Sartre, o marxismo de um 

imobilismo consequente de suas feições dogmáticas. Por isso o existencialismo virá 

para colocá-lo, uma vez mais, em movimento, a saber das exigências de novos 

tempos, de pessoas sempre diversas e das novas instituições sociais. O 

existencialismo vem para retirar o homem do saber absoluto em que o marxismo, 

segundo Sartre, o colocou. 

 

 

 

DE 02 - NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Coordenadora: 

Terezinha Cabral de Albuquerque Neta Barros 

 

DE 02.1:  CONECTA SEMIÁRIDO 

Colaboradores: 

Douglas de Oliveira Santos 

Sofia Pessoa da Silva 

Nathália Caroliny da Cunha 
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O “# Conecta semiárido: (Re) descobrindo o semiárido, riquezas e saberes” é uma 

proposta de informar sobre a região de maneira virtual na plataforma Instagram no 

formato de cartilha virtual. No sentido de proporcionar uma formação acadêmica 

sobre o semiárido do Rio Grande do Norte, além de dar ênfase às várias 

manifestações presentes no semiárido, desconstruindo o imaginário popular de seca 

e fome. O mesmo contribui na criação de um processo de identidade e valorização 

com os elementos culturais, sociais, econômicos e políticos da região, permitindo 

entender sobre sua realidade, uma vez que para transformá-la é preciso primeiro 

conhecê-la. Com isso a extensão possibilitou, criar os canais de interlocução de 

saberes entre a Universidade, a sociedade, terceiro setor e órgãos públicos. O projeto 

é constituído pelos integrantes do curso de Ciências Sociais. Assim, a construção da 

cartilha digital se torna plural, abrangendo diversas temáticas na qual constituem o 

semiárido do Rio Grande do Norte, fortalecendo as suas riquezas e seus saberes. Os 

conteúdos criados além de trazer para a comunidade em geral a pluralidade 

supracitada anteriormente, dando luz às grandezas que o semiárido possui. Estando 

em sua 7ª edição, já foram abordados temas como: Semiárido é cultura, A fé como 

potencial no semiárido, Água e semiárido, Semiárido e educação, Tecnologia e o 

semiárido, e o Semiárido e agricultura familiar. A proposta conseguiu alcançar todas 

diversas áreas e localidades. O entendimento sobre a região do semiárido do Rio 

Grande do Norte, cria um cenário propício para transformação que possa vir a 

acontecer no papel do Estado, assim como da sociedade.  

 

 

DE 02.2:  PROJETO DE EXTENSÃO NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS-NPP e a 

pandemia da Covid-19 

 

Colaboradores: 

Amanda Lima Souza 

Pollyana Moura de Oliveira 

Gilmara Soares de Oliveira 

Crislayne Cristina Gadelha 

 

O projeto de extensão Núcleo de Políticas Públicas (NPP) inicialmente seriam 

realizadas de forma presencial, foram replanejadas para acontecerem por meio 

remoto, devido a pandemia da COVID-19. Por isso, as atividades são realizadas via 

plataforma Google Meet e a divulgação realizada pelas plataformas de redes sociais. 

O projeto tem como público-alvo alunos de graduação, pós-graduação, comunidade 

local, Órgãos Públicos (municipais e estaduais), ONGs, grupos comunitários e 

interessados em qualificação na área de políticas públicas. O projeto de extensão tem 

como premissa entender as mudanças ocorridas nas sociedades que condicionaram 

transformações no modo de ação estatal, na natureza das políticas públicas e na 

própria concepção do papel do Estado na nova conjuntura. Esperando contribuir para 
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o aperfeiçoamento do setor público, com um foco em especial ao semiárido 

nordestino, numa perspectiva de formação interdisciplinar. Em virtude desse perfil, 

conseguimos traçar diálogos com profissionais de diferentes áreas que são 

convidados a participarem e trazerem suas contribuições. Os cursos foram realizados 

pelo Google Meet de forma gratuita, tendo como comportar até 150 pessoas na 

plataforma. Pelo fato de as atividades ocorrerem de forma online, conseguimos 

alcançar um público além das cidades do semiárido como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Campina Grande e muitas outras. Além disso, esse formato possibilitou a 

participação de professores de outras cidades e regiões para ministrar os minicursos, 

enriquecendo ainda mais o debate. Visando facilitar o acesso a informações sobre a 

temática sobre políticas públicas, o NPP também possui uma página na rede social 

Instagram, onde é postado semanalmente assuntos relacionados à temática de 

públicas, escritos pelos próprios extensionistas.  Possuindo uma linguagem acessível 

e informação rápida, o objetivo é trazer para a realidade dos seguidores as temáticas 

de políticas públicas, fazendo com que entendam o processo e se familiarizem com 

os temas. Mesmo diante do desafio imposto pela COVID-19, o Núcleo de Políticas 

Públicas conseguiu se consolidar e frutificar, ampliando o debate sobre as políticas 

públicas na UERN e no Departamento de Ciências Sociais, do qual faz parte. 

 

DE 02.3:  O COMBATE À POBREZA NO BRASIL: A CENTRALIDADE DA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Colaboradora: 

Aline Macêdo Câmara Gracindo 

 

Sabemos que a Política de Assistência Social vem historicamente lidando com a 

pobreza, enquanto expressão da questão social, exercendo um papel importante no 

seu enfrentamento. Dado isso, discutiremos a centralidade desta política no combate 

à pobreza no Brasil. Não pretendemos aqui discutir todas as teorias sobre a pobreza, 

mas destacar alguns pontos cruciais para a entendermos de forma crítica e na 

perspectiva da totalidade, o que nos é central. Outrossim, traremos o percurso 

histórico da relação da Política de Assistência Social com o enfrentamento da 

pobreza, o que nos fez adentrar na discussão sobre os programas de transferência 

de renda. Dessa forma, achamos pertinente trabalhar a categoria pobreza, trazendo 

sua relação com a Política de Assistência Social, e ainda fazendo um contraponto 

com a perspectiva do pensador indiano Amartya Sem, o qual defende a concepção 

de pobreza atrelada a ausência de capacidades individuais. Defende, portanto, que o 

Estado deve capacitar os indivíduos mediante políticas públicas para que estes após 

adquirirem habilidades próprias possam responder de forma positiva aos serviços 

públicos que lhes foram prestados. Utilizamos a pesquisa bibliográfica, a fim de 

fundamentar teoricamente nosso objeto e dialogar com os autores que trabalham com 

as categorias selecionadas para a nossa investigação. A teoria social crítica permeia 

todo o procedimento metodológico que será adotado, na perspectiva mesmo de 
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estabelecermos uma interlocução crítica com o nosso referencial teórico, 

considerando sempre a historicidade do nosso objeto de estudo e suas contradições. 

Chegamos às seguintes considerações: a Política de Assistência Social ainda é 

perpassada pela cultura isolacionista, de que sozinha irá conseguir resolver o 

problema da pobreza que atinge a maioria da população brasileira, num percurso em 

que a intersetorialidade é desprezada e os recursos públicos drasticamente cortados, 

deixando tal política quase que impossibilitada de atender aqueles que dela 

necessitam. E não seria justo pensar  a pobreza como uma questão de ausência de 

capacidades individuais, dado que estaríamos culpabilizando as classes pobres e 

individualizando um problema que é estrutural e inerente ao próprio sistema 

capitalista.   

 

 

DE 02.4: SAÚDE E MARXISMO: reflexões acerca da saúde brasileira em tempos 

de pandemia 

 

Colaboradora: 

Vitória Ávila de Souza Meira 

 

O presente artigo visa possibilitar uma análise sobre as questões de saúde durante a 

pandemia do Covid-19 (SARS-Cov) no Brasil frente ao governo vigente, a partir de 

percepções marxistas acerca da realidade. Deste modo, este estudo tratará 

sucintamente de recortes históricos da saúde brasileira, apontando conquistas e 

desafios desse processo, assim como traz elementos crítico-reflexivos sobre a 

sociedade capitalista e os emblemas na saúde pública em meio a pandemia, com 

vistas a estabelecer diálogos que permitam aos sujeitos construir diálogos a respeito 

desse assunto, bem como os possibilite reivindicar a efetivação dos seus direitos e a 

conquistar novos.  

 
 

DE 03 - ATIVIDADES EDUCATIVAS ENQUANTO PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA 

Coordenadora: 

Emanuela Rútila Monteiro Chaves 

 

DE 03.1: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO POR MEIO DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

Colaborador: 

Victor Hugo de Oliveira Henrique 

 

Entendemos a extensão universitária enquanto forma de estabelecer uma relação 

entre ensino superior e a sociedade e que ela é imprescindível para formação de 

cidadãos comprometidos com a realidade social. Nessa direção, este trabalho 
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objetivou relatar uma experiência de evento de extensão relacionada a temática da 

sexualidade e gênero voltado para profissionais da educação.  Foram realizadas cinco 

edições do evento, intitulado Web Seminários Interdisciplinares. Em todas as edições 

foram observados relatos positivos em relação às atividades, relatos por meio de 

comentários nos vídeos, que ficaram salvos no YouTube, ou pelo chat ao vivo, 

trazendo contribuições significativas para a desconstrução e (re) construção de novos 

conceitos e formas de compreensão da temática gênero e sexualidade. Por fim 

entendemos que a extensão universitária é importante para integração entre a 

universidade e a sociedade contribuindo para a formação dos cidadãos.  

 

 

DE 03.2: PLURALISMO POÉTICO TEMPORÁRIO NO SETOR DE AULA II DA 

UFRN (2004) 

 

Colaborador: 

Edson Gonçalves da Silva Filho 

 

Dizer que a práxis poética nasce do encontro entre seres animados, e inanimados, 

condiz com a performance do grupo Intelecto Subterrâneo que publicara um livro 

autoral no ano de 2004 na Universidade do Rio Grande do Norte no setor de aula II, 

cujo nome demonstra a intensidade da obra no que diz respeito ao seu pluralismo 

poético, a saber: Antologia Subterrânea. Uma lógica estranha de fazer, de sentir é de 

pensar nas poiesis de vários autores num só espaço.  Seguindo ideias ditas 

revolucionárias subterrâneas, o Intelecto primou pela convergência de ser a poetas 

interessados em manifestar pensamentos poéticos não-convencionais à lógica 

tradicional do mercado consumidor de bens imateriais. Os poetas que foram tratados 

pela radiação solar do grupo heterogêneo, consciente e inconsciente, criaram a ideia 

de autogestão da obra produzida pelos próprios escribas que presentearam o setor 

citado com a produção de um novo estilo para para o imaginário social acadêmico da 

época. Este trabalho visa apresentar a obra Antologia Subterrânea tanto na sua 

internalização como na sua imaginação poéticas resistentes, discernindo sobre 

conceitos de Zona Autônoma Temporária e de Cultura Marginal faça você mesmo. 

Poesias e imagens que compõem a totalidade do trabalho serão apreciadas no 

decorrer da exposição, fazendo um link entre poesias e artes plásticas. A concepção 

da obra será lida sob a titulação: Nos Confins da Arte Contemporânea. Poemas como 

Pelas divinas poesias, Um mundo sobre a minha cabeça, Homens estranhos e 

Poemas de amor para Whitman, serão recitados neste sarau. 
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Experiências Formativas 

 

Sessão: 21-10 

Horário: 14h às 17h 

 

EF 01 – EXPERIÊNCIA FORMATIVA NO PIBID 

Coordenador: 

Marcílio Falcão 

 

EF 01.1: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA DE HISTÓRIA: 

comparações entre o parnasianismo e o modernismo no estudo da Semana de 

Arte Moderna (1922) 

Colaboradoras: 

Ana Patrícia Fernandes Maciel 

Alana Graziely Silva Fernandes 

 

Esta experiência foi vivenciada enquanto alunas de graduação integrantes do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/BRASIL. Realizado na 

Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, localizada na cidade de 

Mossoró-RN. A temática da aula foi proposta pelo professor Marcos Motta, o qual 

sugeriu que trabalhássemos a temática da Semana da Arte Moderna com os/as 

alunos/as da turma da 3º série “A”. Visando atingir a competência 01 para as Ciências 

Humanas e Sociais da BNCC, a qual destaca: “Analisar processos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e 

mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e 

científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses 

processos e às possíveis relações entre eles” (BNCC, 2018. Pág. 558) e, ainda mais, 

a habilidade EM13CHS103, que propõe: “Elaborar hipóteses, selecionar evidências e 

compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, 

culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de 

natureza qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, textos filosóficos e 

sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas etc.) (BNCC, 2018. 

Pág. 560). Posto isso, pretendíamos em aula, junto com os alunos e alunas, promover 

o debate sobre as principais vertentes artísticas que atuavam e se desenvolveram no 

Brasil durante o final do século XIX ao início do século XX. Quanto à metodologia, 

primeiramente foi utilizado como referência bibliográfica o texto “O Modernismo e a 

questão nacional’’ (VELLOSO, Monica. Pág. 352-383, 2003) para um maior 

embasamento teórico sobre o assunto. Posteriormente, demos início a uma 

contextualização histórica sobre a situação política e econômica do Brasil, que viriam 

a influenciar a corrente artística Modernista. Ao todo foram trabalhadas nove obras, 

sendo as artes pictóricas: O Homem Amarelo, de Anita Malfatti (1917) e Parnaso, de 

Rafael Sanzio (1511), seguido da tríplice Chapéu Azul (1922), A Negra (1923) e 
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Operários (1933) da artista Tarsila do Amaral. Seguidamente, no tocante às artes 

literárias, foram trabalhados os poemas  Moça linda bem tratada (1922) de Mário de 

Andrade e A Voz do sino (1916), de Vicente Carvalho e,  além do mais, os poemas 

Pronominais (1995) do escritor Oswald de Andrade e Poética (1974) do poeta Manuel 

Bandeira. No tocante aos resultados alcançados, disponibilizamos aos estudantes um 

formulário, elaborado no Google Forms, para avaliar o conhecimento obtido em sala 

de aula e suas respectivas impressões sobre o tema e como ele foi abordado pedindo 

para que eles/as avaliassem o conhecimento obtido. Primeiro, quando questionados 

sobre o aproveitamento da aula, 54,5% responderam ter sido bom e 45,5% avaliaram 

como muito bom. No tocante à aceitação, aceitação aos métodos utilizados 45,5% 

dos/as educandos/as avaliaram como muito interessante, 45,5% achou interessante 

e 9,1% achou que foi neutro. A respeito das obras utilizadas, 90,9% acreditam que a 

comparação entre as fontes foi de suma importância para um melhor entendimento 

do assunto e 9,1% responderam que a comparação entre as fontes foi irrelevante. 

Quando questionados sobre o conhecimento prévio em relação às obras trabalhadas, 

45% respondeu que talvez conhecessem, 27,3% respondeu que não conhecia e 

27,3% respondeu que conhecia. As obras que já eram do conhecimento de 27,3% da 

turma, eram: A negra, Abaporu, e algumas outras da Anita Malfati (as obras não foram 

citadas).  72,7% afirmaram que gostariam de ter outras experiência dessas em aula 

e 27,3% responderam como talvez. De forma conclusiva, com base nas respostas 

obtidas no Forms, podemos afirmar que a experiência supracitada foi benéfica no 

aprendizado dos/as estudantes. 

 
 

EF 01.2: UMA TRIBO DE CANIBAIS: o que dizem os alunos a partir das imagens 

dos povos indígenas na América portuguesa, nos livros didáticos de História? 

 

Colaborador: 

Gabriel Alves dos Santos 

 

O presente trabalho trata da percepção dos alunos da Escola Estadual Professor 

Hermogenes Nogueira da Costa, situada no município de Mossoró, no estado do Rio 

Grande do Norte, acerca da temática indígena, na América Portuguesa, a partir das 

imagens presentes em um livro didático de História, do 2º ano do Ensino Médio. A 

coleta de dados foi feita através do Google Forms e está inserida dentro das 

atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), do curso de História 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Metodologicamente, o 

formulário foi utilizado como fonte analítica da pesquisa, a fim de contribuir para um 

ensino de História que valorize e reconheça a importância dos povos originários para 

a formação do Brasil.  

O que pensam os educandos a respeito dos povos originários do Brasil? Seus 

posicionamentos diante das imagens são de natureza crítica ou passiva? Qual a 

memória histórica privilegiada nas suas mentes sobre esses povos? Qual o papel do 
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livro didático ante os posicionamentos dos alunos? Essas são algumas indagações 

sob a qual esse trabalho procura discutir. Para isso, a iconografia selecionada foi 

retirada do livro didático Contato história, do 2º ano do Ensino Médio, de autoria de 

Marco César Pellegrini, Adriana Machado Dias e Keila Grinberg. Esse material foi 

aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático, em 2018. O formulário Google 

foi aplicado em duas turmas de 2º ano e contou com a participação de 19 alunos.          

O referencial teórico se norteia nos conceitos de iconografia, iconologia, alfabetização 

visual, leitura de imagens, cultura visual e cultural escolar, intentando pensar a 

respeito das possibilidades de uso das imagens no ensino de História. Autores como 

Lucia Santaella (2012), Peter Burke (2017), Dominique Julia (2001), Erwin Panofsky 

(1991) e Fernando Hernández (2007) foram fundamentais. Para tratar da imagem 

enquanto fonte histórica para o período colonial, Yobenj Chicangana-Bayona (2017), 

Manuela Carneiro da Cunha (2009), Florestan Fernandes (2006) –, Ronald Raminelli 

(1996) ofereceram base teórica substancial. Por fim, pensando na relação entre livro 

didático, iconografia e temática indígena, Selva Guimarães (2003), Darcy Ribeiro 

(2010), Paulo Knauss (2001) e Jörn Rüsen (2011) fundamentam a discussão.              

A primeira parte da pesquisa exibe os dados coletados da atividade via formulário, 

objetivando compreender e analisar os dizeres dos alunos sobre a temática indígena 

a partir das imagens. Em seguida, alguns apontamentos teórico-metodológicos são 

feitos, visando definir e fundamentar a leitura de imagens. Por fim, ponderações 

tratando do livro didático e de sua iconografia como documento histórico são feitas, a 

fim de apresentar problemas e algumas considerações pertinentes sobre os usos 

dessas fontes, os limites de seu alcance na Educação Básica e na prática docente.  

Como resultado, constata-se que uma educação pautada na alfabetização visual e 

cultura visual é imprescindível, haja vista que o livro didático e sua iconografia podem 

contribuir para simplificações e distorções da temática indígena, dificultando o 

processo de compreensão da cultura e sociabilidade dos povos originários. 

Por muito tempo a imagem foi vista com desprezo pela História, traduzindo os 

dessabores e tratamentos que o ensino de História e sua literatura didática davam a 

ela. No entanto, novos esforços, pesquisas e eventos são cada vez mais frequentes, 

defensores do potencial das fontes visuais como documentos que testemunham o 

passado. Diante de um mundo que é ao mesmo tempo globalizado e saturado de 

imagens, a alfabetização visual traduz e significa aquilo que uma olhar desatento 

deixa passar. O silêncio das imagens só existe para aqueles que esperam se deparar 

com o indizível. 

 

 

EF 01.3: DESVENDANDO A ESTANTE DE CLIO: PRATELEIRA DE 

APRESENTAÇÃO 

 

Colaboradoras: 

Thaina Jully de Vasconcelos Batista 

Kycya Oliveira Silva 
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Este trabalho faz parte das atividades do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) do curso de História/UERN, campus Mossoró, que 

trabalha com as turmas do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Hermógenes 

Nogueira Costa, localizado no bairro Abolição IV, sendo este projeto aplicado 

especificamente, na sala de aula do segundo ano C. O objetivo geral tem como 

propósito desenvolver em conjunto aos alunos, elementos informativos e de fácil 

acesso, através da utilização de ferramentas digitais, dispondo quanto à interação 

dos discentes aos conteúdos alcançados na disciplina, possibilitando rápidas revisões 

aos temas retratados cronologicamente. Nesse sentido, visamos demonstrar as 

alegorias próprias da elaboração de material, quanto a essa abordagem de ensino, 

encaminhando meios pelos quais o mesmo seja inserido no conteúdo abordado em 

sala de aula, não só no ambiente escolar, mas também em seu tempo de 

disponibilidade através de qualquer aparelho digital como celular, tablet, notebook, 

entre outros. Assim, é alimentada uma plataforma que poderá ser utilizada num 

sentido amplo e contínuo, inclusive, podendo ser redefinida e aplicada em outras 

instituições de ensino ou alterada, de acordo, com os planos de aula e projetos do 

docente. O projeto foi inserido no contexto aplicado às aulas em formato remoto, 

devido à pandemia de Covid-19, dispondo de uma nova vertente as possíveis 

abordagens de didáticas que passaram a serem efetivamente aplicadas pelas 

instituições de ensino, no caso, virtual onde seriam interpostos apontamentos a 

composição de seu estudo de forma descomplicada e célere. No que diz respeito ao 

desenvolvimento do ambiente físico/virtual do projeto, optamos por designs enxutos 

e autoexplicativos a fim de proporcionar o aprimoramento do processo de ensino-

aprendizagem. Toda a estrutura do projeto é linkada, com o propósito de acrescentar 

não apenas em conhecimento, como também em praticidade. Com o intuito de 

explicar de maneira breve, prática e inteligível, A Estante de Clio, fragmentamos e 

classificamos sua estrutura nos seguintes pontos: (1) Mapas mentais primários; (2) 

mapas mentais secundários; (3) um e-book editável. Os mapas mentais primários, 

são constituídos pelos títulos de cada tema abordados pelo professor em sala de aula 

- como, por exemplo, a sociedade açucareira -, por pontos gerais inerentes a cada 

temática -  economia, política, cultura, religião, etc - e pelo tópico especial “Deixa que 

a clio te conta” que direciona o discente diretamente para o ebook editável da estante 

(3). Os mapas mentais secundários, funcionam como os desdobramentos dos pontos 

gerais dos mapas primários. A título de exemplo, o ponto economia - presente no 

mapa primário - direciona o discente para o mapa secundário no qual consta um 

pequeno resumo que aborda o tema principal numa perspectiva que atenda o ponto 

escolhido. O ebook editável funciona como uma enciclopédia virtual divida em seções 

- prateleiras - que obedecem a ordem de distribuição das temáticas que está em vigor 

na instituição de ensino. Nesta enciclopédia os alunos têm acesso a resumos  mais 

detalhados de cada tema - elaborados pelas pibidianas -, com o apoio de referências 

bibliográficas que atendam a demanda do conhecimento necessário para contemplar 

todas as esferas do conteúdo.  Outro aspecto interessante é o fato de que o ebook 

também é alimentado com sugestões de leituras, vídeos, artes sequenciais - as 

sugestões também são linkadas. Em suma, o projeto está em sua fase experimental, 
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sendo ainda desenvolvido todo o arsenal comportamental do discente quanto a 

aplicação das metodologias historiográficas pretendidas para a elucidação dos 

componentes formativos do ensino. 

 
 

EF 01.4: ENSINO DE HISTÓRIA: novas ferramentas tecnológicas para produção 

e utilização de materiais didáticos (mapa mental) 

 

Colaboradoras: 

Mateus Savio Rodrigues de Oliveira 

Alvaro Emanuel da fé Silva 

 

Este trabalho tem sua origem nas atividades desenvolvidas no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES/BRASIL – no Curso de História/Campus 

Mossoró da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) junto às turmas 

do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira Costa, 

localizada em Mossoró/RN. Objetiva-se apresentar o mapa mental sobre a sociedade 

açucareira no Brasil, que serviu para auxiliar os alunos (as) da 2ª série “B”, durante 

as atividades, e o professor Marcos Mota, durante a aula. Diante do atual cenário – 

pandemia e ensino remoto – necessita-se do uso de plataformas digitais, para a 

realização das aulas através de plataformas virtuais como Google Meet e Classroom, 

além ainda do uso de mídias sociais como Whatsapp e Instagram. Para a realização 

deste material utilizamos as seguintes metodologias: 1) acompanhando o professor 

Marcos Mota, com quem estamos sempre em constante diálogo sobre o conteúdo e 

meios de 56plica-los em sala de aula, buscamos captar as necessidades da turma e 

desenvolver melhores formas de proporcionar um melhor entendimento do assunto 

em questão; 2) sabendo o tema que Marcos Mota abordará na aula seguinte, somos 

orientados a fazer leituras e, posteriormente, realizamos debates sobre os textos 

indicados, seguindo as orientações dos professores Marcílio Falcão e Aryana Costa; 

3) após as leituras e discussões, fazemos a parte prática: realização dos materiais 

didáticos a serem utilizados. 4) Desse modo, desenvolvemos pela plataforma Canva 

– plataforma de designs – o mapa conceitual intitulado “sociedade açucareira no 

Brasil”; 5) topicalizamos o mapa em “o que foi?”, “contexto”, características”, “divisão 

social”, “por quê o açúcar?”, “organização”, “crise” e “heranças”, tópicos esses, que 

consideramos serem essenciais para tentar entender melhor esse período e todas as 

suas especificidades; 6) com o material didático concluído, disponibilizamos na 

plataforma Classroom. Procuramos, por meio do uso desse material, poder auxiliar 

não somente o professor e a turma que estamos trabalhando no PIBID, mas também 

outros  professores(as) que vivem esse momento pandêmico, que mudou 

completamente a forma de ensinar, e aos alunos (as) a forma de aprender – uma vez 

que o uso da tecnologia é benéfico, se percebermos que os jovens estão inseridos e 

fazem bastante uso do mundo virtual. Por fim, se busca também, a partir da utilização 

desse mapa mental na aula de História, proporcionar meios – a partir de reflexões 
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acerca do assunto – que despertem nos alunos e alunas um melhor entendimento do 

seu cotidiano e do mundo em que vive. 
 

 

EF 01.5: EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA POR MEIO DA DISCIPLINA 

ELETIVA: os desafios do ensino remoto e as possibilidade por meio do PIBID 

 

Colaboradoras: 

Vitória Bezerra dos Santos Queiroz 

Jéssica Fernanda da Silva  

 

O presente resumo tem como objetivo descrever as atividades que estão sendo 

desenvolvidas da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira Costa, localizada 

em Mossoró/RN, fomentadas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência –PIBID-- da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES –, no Curso de História/Campus Mossoró, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e orientadas pelos docentes Aryana Lima 

Costa e Marcílio Lima Falcão. A turma em que ficamos para auxiliar o professor 

supervisor Marcos Motta, foi a da 1ª série do ensino médio, sendo que o professor 

supervisor ficou responsável, nessa turma em específico, pela disciplina Eletiva, que 

está proposta no Novo Ensino Médio. A proposta da disciplina eletiva é caracterizada 

por uma forma mais livre de conteúdo e de se trabalhar, de modo que opta pela 

autonomia com assuntos de interesses dos alunos, para que eles participem 

ativamente da construção do saber, e possam utilizar esses conhecimentos em sua 

vida, trazendo para sua realidade. De acordo com Plano Nacional de Educação: 

institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar 

práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 

entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões 

como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 

aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, 

a formação continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, 

esportivas e culturais. (BRASIL, 2014, meta 3.1) Dessa forma, abordamos temáticas 

diversas, como, mulheres na História, pois sendo esse o curso que fazemos, a cada 

temática, de alguma forma trazemos para nossa área. Conjuntamente a isso, o tema 

da violência contra mulher, e também, as diversas formas existentes, para que os 

alunos trouxessem suas experiências e refletissem sobre o que acontece em sua 

localidade. Por meio do artigo, nos debruçamos na temática empreendedorismo e as 

atividades que foram trabalhadas em sala de aula. O tema foi apresentado por meio 

de slides, documentário, e passamos atividades por meio da ferramenta google forms. 

Apresentamos conceitos, levando o processo na forma mais abrangente, até trazer 

para o âmbito de sua localidade, para que eles observem o movimento empreendedor 

na comunidade em que vivem. 
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EF 02 – EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Coordenadores: 

João Freire 

Josélia Carvalho 

Silvana Santiago 

 

EF 02.1: PROJETO AISTHESIS NA ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS: 

experiências com arte e filosofia  

 

Colaboradoras: 

Luanna Beathiz de Sousa 

Jéssica Wênia da Silva 

Roberta Calini Gomes Pereira 

 

O trabalho narra as vivências e práticas do Projeto “Aisthesis”, realizado na Escola 

Estadual Moreira Dias - Mossoró/RN, como subprojeto da Residência Pedagógica no 

Curso de Filosofia na UERN. Com o intuito de sensibilizar através da arte o filosofar, 

o projeto parte do pressuposto de que a palavra “aisthesis” do grego, significa 

sensação ou sentimento (ROSENFIELD, 2019). O objetivo está em analisar as 

experiências vivenciadas durante o processo formativo na Residência Pedagógica. A 

metodologia utilizada é a abordagem qualitativa, partindo da descrição e análise das 

atividades realizadas no semestre 2018.2, com ênfase nas oficinas produzidas. O 

aporte teórico está pautado em Aristóteles (1994), Gallo (ano), Rosienfeld (2006), 

entre outros. O ensino de filosofia possui alguns desafios, como a distância entre 

filosofia e o senso comum, onde o aluno não compreende o fazer filosófico e a 

necessidade de sua difusão. A esse respeito, direcionamos o olhar para um ensino 

de filosofia que supere as práticas tradicionais dentro e fora das aulas de filosofia. Os 

resultados do projeto apontam a filosofia como significativa para a formação de 

alunos, onde as oficinas propiciaram momentos de reflexão e ação, envolvendo 

também o exercício do criar, à medida que sentiram-se estimulados a construírem o 

projeto sob uma perspectiva de aprender através da sensibilização estética, de que o 

despertar para estímulos do corpo que a arte pode afetar. Proporcionando essa 

relação entre filosofia e arte, possibilita-se um ensino de filosofia mais atraente e 

sensível face aos interesses dos alunos. 

 

 

http://www/
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EF 02.2: LIVE - UM PALIATIVO VIÁVEL DA RESIDÊNCIA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

Colaborador: 

Josivanio Ferreira de Sousa 

 

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar uma experiência vivenciada 

na residência pedagógica nesse tempo pandêmico, no qual foi proposto pelo 

preceptor do programa que fossem produzidas lives como um paliativo viável, levando 

em consideração que nossa realidade não permite que nós estejamos presentes na 

sala de aula. O texto apresenta o relato do residente Josivanio Ferreira de Sousa o 

qual em conjunto com outros dois residentes foram responsáveis pelos 

planejamentos, pesquisas e apresentações de 3 lives. Esse trabalho traz importantes 

detalhes, desde a preparação, onde foram debatidos e escolhidos os temas da live, 

durante à execução, de qual foi o formato da apresentação, quando foi executada, 

quais ferramentas foram utilizadas e, por fim, os resultados obtidos. 

 

 

EF 02.3: O ENSINO DE FILOSOFIA DIANTE DAS NERVURAS DO REAL: análise 

da experiência das aulas virtuais como uma das atividades do Programa de 

Residência Pedagógica e do Estágio no contexto da pandemia 

 

Colaborador: 

Allan Sebastião Braga Bezerra 

 

Este presente trabalho tem por seu objetivo promover uma reflexão sobre os 

caminhos, as dificuldades e perspectivas encontradas no processo de formação do 

professor de filosofia, no contexto da participação no Programa de Residência 

Pedagógica (RESPED-CAPES), junto às disciplinas de Estágio supervisionado- 

Departamento de Filosofia- UERN. A prática docente, para ser bem vivenciada, 

necessita que o caminho formativo do professor incentive uma análise crítico-

reflexiva, profunda e honesta sobre os entes que compõem a realidade na qual 

estarão inseridos os futuros profissionais. De maneira especial, os estudantes de 

filosofia precisam cultivar este olhar clínico sobre a realidade da escola na qual 

estarão estagiando, devendo inserir-se nas atividades que a mesma promove 

seguindo sua própria vivência. Este caminho formativo tornou-se mais desafiador por 

conta da pandemia da Covid-19 que assolou todas as áreas da vida humana e forçou 

a educação a adotar um novo "modus operandi" diante do isolamento social que fez-

se necessário como medida de combate a propagação do vírus.  Uma vez que a 

escola apresentou-se em uma nova realidade de ensino a distância, o processo de 

formação do futuro professor também migrou para este sistema.   O Programa de 

Residência Pedagógica (RESPED-Capes), subprojeto de Filosofia, junto à UERN, 

criou um espaço propício onde os Residentes/estagiários puderam lecionar os 

conteúdos de Filosofia no formato de aulas virtuais, na Escola Estadual Professora 
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Maria Stella Pinheiro da Costa, localizada na cidade de Mossoró-RN.  Cabe a este 

referido trabalho expor quais são os apontamentos tirados da aplicação dessas aulas, 

a fim de refletirmos sobre as técnicas, as tecnologias e os recursos didáticos usados 

para fazer com que esta atividade acontecesse. Entendendo  melhor como se deram 

as aulas, no contexto remoto, é possível pensar  sobre quais são as nuances do 

caminho formativo do Professor de Filosofia diante dessa  realidade repleta de 

mudanças abruptas e repentinas, para assim o estagiário(a)  tornar-se um professor 

consciente da realidade que vive e ciente de seu papel diante dela.  

 

 

EF 02.4: DIÁLOGOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MELHOR 

] 

Colaborador: 

Iury Ravelly da Silva Paiva 

 

A proposta se iniciou mediante uma parceria entre o RESPED (Residência 

Pedagógica) do curso de Filosofia da UERN e o projeto de extensão do DH na Prática 

do curso de Direito da UFERSA. 

O tema do evento trabalha as possíveis realidades enfrentadas na comunidade 

escolar pós-pandemia, e como esse processo de transição do remoto para o 

presencial se daria, bem como apresentar caminhos para a construção de um 

ambiente escolar mais saudável. O diálogo estabelecido no evento se dá mediante 

as áreas do conhecimento que se unem para pensar essas questões e nortear 

caminhos.  

O evento buscou instigar os ouvintes a reflexões acerca de um mundo ‘pós-

pandêmico’ e como esse cenário afetaria a comunidade escolar e seus membros 

(alunos, professores e gestores, por exemplo). No entanto, esse evento não 

pretendeu ter um fim puramente teórico e problematizador, mas também prático e 

restaurador, havendo um momento em que os alunos participaram de uma dinâmica 

que envolvia apresentação de palavras relevantes que contribuíssem para a 

construção de uma escola melhor. 

 

 

EF 02.5: RELATO DE EXPERIÊNCIA: discussão metodológica do uso dos 

memes para a compreensão dos aspectos socioambientais na cidade de 

Mossoró/RN  

Colaboradora: 

Marisa Rocha Bezerra 

 

Na contemporaneidade é possível identificar diversos elementos que correspondem 

a linguagem digital e também, principalmente, a mudança das comunicações. Para 

com isso, a dinâmica social adapta-se no decorrer dos tempos à prática de novas 

ferramentas digitais, essas atrativas, flexíveis, acessíveis e desigual (GUERREIRO e 
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SOARES, 2016). Ademais, o presente artigo busca apresentar percepções sobre o 

uso dos memes para as discussões nas aulas de Geografia, sendo possível 

compreender aspectos da desigualdade social na cidade de Mossoró-RN, 

correlacionando com os problemas urbanos, advindos da falta de um planejamento 

urbano participativo. Dito isto, considerando que o gênero discursivo meme, 

transpassa o cotidiano dos indivíduos, e consequente dos alunos no ciberespaço, 

utilizar-se como prática metodológica impulsiona visualmente o aluno à pesquisa de 

maneira leve e com aspectos cotidianos. Assim, os procedimentos metodológicos 

deste trabalho de consistiram em resgatar memes produzidos pelos alunos da 2ª série 

do Ensino Médio da EEPJFN, contextualizando o meio ambiente urbano na cidade de 

Mossoró (RN), seguindo da experiência participativa da autora, no que tange, os 

aprendizados e produtos finais do projeto RESPED. Enfatizando, ainda, o uso das 

ferramentas digitais, nas aulas online, no período pandêmico, fundamentando a 

justificativa positiva e negativa desse uso. De mais a mais, observado que o uso de 

ferramentas metodológicas para o auxílio na construção do conhecimento, desperta 

o aluno para compreender seu cotidiano de forma crítica e sustentável.  

 

 

EF 02.6: RELATO DE EXPERIÊNCIA: o fazer artesanal como ferramenta do 

ensino de Sociologia em tempos de mudanças 

 

Colaborador: 

Macário Felix de Meneses Neto 

 

O ensino de sociologia tem enfrentado problemas didáticos e metodológicos quanto 

à liberdade criativa do fazer intelectual, principalmente diante dos novos desafios da 

prática docente, na qual podemos constatar o agravamento da crise sanitária que 

atingiu não só o ensino educacional brasileiro, mas do mundo inteiro, através da 

disseminação do Covid-19, Neste sentido, a ideia de um artesanato intelectual como 

proposto por Wright Mills traz a possibilidade de incorporar à formação docente às 

práticas que envolvem o fazer criativo como elemento chave para a transmissão do 

conhecimento, principalmente diante das adversidades nas quais enfrenta o 

profissional docente, no que se refere ao ensino como o exercício da profissão. Desta 

forma, este trabalho sobre o relato de experiência de estágio curricular se propõe a 

examinar sob o olhar artesanal a formação do professor de sociologia na Escola 

Estadual Dix-Sept Rosado como resultado da prática curricular de ensino. Através da 

aplicação metodológica observação-participante foi possível compreender a 

realização do trabalho docente em sua complexidade, desde o aspecto profissional, 

do ambiente institucional, e dos desafios atuais enfrentados para fazer cumprir com a 

sua função social, portanto, concluímos que é um desafio didático e metodológico 

inerente a prática docente, fazer a criatividade reformular-se, sobretudo diante das 

profundas mudanças sociais e políticas em que estamos vivenciando, desta maneira, 

se faz necessário compreender a importância da prática do fazer artesanal no 
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processo ensino-aprendizagem para a construção conhecimento sociológico, 

principalmente nos tempos em que precisamos analisar compreender e acompanhar 

as mudanças sociais em que vivemos.  

 

 

EF 03. EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM ESTÁGIO 

 

Coordenadores: 

João Freire 

Silvana Santiago 

 

EF 03.1: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 

JOVENS E AS CONTRIBUIÇÕES DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO 

 

Colaborador: 

Jose Tales de Oliveira Clemente 

 

Este trabalho tem como propósito identificar a atuação do pedagogo em ambientes 

não escolares, priorizando a Educação Profissional e refletindo sobre o relato de 

experiência no Estágio Não Obrigatório em uma instituição de formação profissional 

no município de Mossoró. Empregou-se a metodologia bibliográfica para a realização 

da investigação da atuação do pedagogo. Como fundamentação teórica para este 

estudo, utilizou-se os aportes teóricos abordados por estudiosos como: Libâneo 

(2010); Maciel (2020); Ribeiro (2010) e Severo (2015), a fim de abordar a discussão 

sobre a educação, suas modalidades e sua ampliação para Educação Não Escolar, 

privilegiando a atuação do pedagogo no espaço de Educação Profissional. Foi 

concebível conhecer que o pedagogo atua na Educação Profissional de diversas 

formas, seja na qualificação do pessoal, seja no acompanhamento de todo processo 

de formação profissional e humana nesse espaço. Além disso, a partir da pesquisa 

foi concebível uma reflexão sobre o Estágio Não Obrigatório. Dessa forma, foi 

possível refletir sobre a teoria e prática no campo de estágio e perceber as 

contribuições dos teóricos em sala de aula. O estudo realizado aqui contribui para o 

conhecimento da atuação do pedagogo e a reflexão do relato de experiência do 

Estágio Não Obrigatório colaborando na formação, gerando contribuições para o 

aprimoramento, desenvolvimento profissional e pessoal. Compreendeu-se através 

deste trabalho o desdobramento da inserção da Educação Não Escolar e as suas 

demandas para além da escola, sendo possível identificar que a Educação 

Profissional está relacionada à formação e preparação de pessoas. 
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EF 03.2: A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA DO ESTUDANTE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS, NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, PARA SUA FORMAÇÃO NO 

CAMPO DAS PÚBLICAS 

Colaboradora: 

Pollyana Moura de Oliveira 

 

Este relato descreve as experiências das atividades, no campo das públicas, 

desenvolvidas no estágio, integrado ao programa do IEL e a UERN, na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento, Assistência Social, Mulher e Igualdade Racial no 

município de Apodi/RN. Com o objetivo de tratar alguns aspectos referentes ao 

estágio na área de políticas públicas nos cursos da graduação, mas sobretudo nos 

bacharelados, apontando sua importância na formação profissional. Trata-se de uma 

pesquisa de campo com caráter bibliográfico que relata a experiência do estágio e a 

sua importância para o aluno das Ciências Sociais, principalmente, na área 

assistencial. Durante o estágio, pode-se analisar um conjunto de atividades propostas 

e desenvolvidas a partir da rede de assistência social municipal, tais como: as 

campanhas de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e 

adolescentes, as conferências municipais, as políticas de combate a pandemia da 

COVID-19, projetos sociais, campanhas para o agosto lilás (mês de conscientização 

sobre a violência contra a mulher) e o setembro amarelo (mês da campanha de 

prevenção ao suicídio). Considera-se que as ações foram essenciais para a instrução 

do aluno no campo municipal das políticas públicas, pois o estudante lidou com um 

contexto de mudança de sua realidade para a condição de agente transformador. 

Frente a esses novos desafios, é preciso formar e formar-se enquanto profissional 

autônomo, reflexivo, capaz de assimilar a realidade em que atua e seu papel nesta 

realidade. Conclui-se que a experiência na rede municipal para o futuro cientista 

social é fundamental para sua formação tanto acadêmica como profissional e, 

consequentemente, afeta positivamente o ciclo das políticas públicas nos municípios. 

 

 

EF 03.3: O PAPEL DO/A PROFESSOR/A ENQUANTO UM/A MESTRE/A: oficinas 

filosóficas com possibilidade de instigar a pensar 

 

Colaboradora: 

Karla Janayna Mendes Cruz  

 

O presente relato de experiência é resultado da culminância das ações desenvolvidas 

no Componente Curricular Estágio Supervisionado IV, sob a supervisão Acadêmica 

de Estágio do Prof. José Teixeira Neto do curso de Licenciatura em Filosofia, Campus 

Caicó-CaC, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, o referido 

relatório se constitui de uma exposição e reflexão a partir das vivências 

experienciadas durante a elaboração, preparação, planejamento e execução das 

oficinas filosóficas. Todas as atividades desenvolvidas no referido componente se 
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deram de forma remota pelas plataformas Google Meet, Whatsapp, Google Drive e 

e-mails, tendo em vista o contexto de isolamento por causa da COVID-19. O 

planejamento das oficinas filosóficas ocorreram com a participação da Supervisora 

de Campo de Estágio Profa. Sueny Nóbrega Soares de Brito, contando com a 

participação da estagiária Karla Janayna Mendes Cruz e os estagiários José Marcus 

Guedes de Araújo e Marcelo Richele da Silva Dantas, os encontros ocorreram de 

forma online, durante os quais se discutiu sobre os possíveis temas a serem 

abordados. Ao fim das discussões a supervisora sugeriu que adotássemos o tema da 

“Teoria do Conhecimento” em diálogo com as discussões sobre “Fake News” e “Pós-

verdade”, que tanto influenciam nossa atualidade. A partir desta decisão construímos 

um roteiro para o desenvolvimento das oficinas em que estabelecemos um 

cronograma para a efetivação prática das mesmas. Este relato também analisa e 

discute alguns aspectos das oficinas filosóficas, que ocorreram remotamente via 

Google Meet com os/as estudantes dos segundos anos da Escola Estadual 

Professora Calpúrnia Caldas de Amorim – EECCAM (Caicó-RN). Quanto à 

metodologia, o presente relato segue o estudo descritivo por meio do qual apresenta 

as diversas fases de planejamento, execução e avaliação das atividades 

desenvolvidas. Enquanto processo metodológico, realizamos análises de textos 

científicos e filosóficos, contando ainda com orientações do supervisor acadêmico e 

da supervisora de campo de estágio para tomadas de decisões visando a elaboração 

do roteiro das oficinas filosóficas. De modo conclusivo, é possível destacar que o 

relatório apresenta e discute as principais fases das atividades realizadas durante o 

Estágio Supervisionado IV e destaca que as oficinas filosóficas executadas 

representaram um importante passo do nosso processo formativo enquanto etapa de 

preparação para nossos futuros campos de trabalho e, por isso, podem contribuir para 

colocar em discussão os temas e problemas relativos à prática de ensino de Filosofia 

para o Ensino Médio.  

 


