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Resumo: Este trabalho, que se faz mediante resultados advindos do projeto de pesquisa: “Memória Oral da
Educação Sergipana”, tem por objeto de estudo as experiências advindas de três anos de Iniciação Científica
em pesquisas que fizeram uso do conceito de História Cultural segundo Roger Chartier (1990) e da
metodologia a História Oral, conforme Alberti (2004). Este trabalho tem por objetivo relatar nossas
experiências da Iniciação Científica e seus impactos na nossa formação acadêmica, profissional e pessoal. Por
intermédio de “uma mediação biográfica”, nos termos de Souza (2008), podemos elaborar uma
(re)interpretação de nós mesmo através da narrativa do outro e assim, pelos caminhos abertos pela Iniciação
Científica não só alçamos ganhos curriculares, mas também nos tornamos fazedores e contadores da nossa
própria história.
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Abstract: This work, which is done by deriving results of the research project: "Oral Memory Sergipana
Education" is the object of study of three years experience arising undergraduates in research that made
&8203;&8203;use of the concept of Cultural History according to Roger Chartier (1990) and the methodology
of oral history, as Alberti (2004). This paper aims to report our experiences of undergraduates and its impact
on our academic training, professional and personal. Through "a biographical mediation" under Souza (2008),
we can develop a (re) interpretation of ourselves through the narrative of the other, and thus the paths
opened up by scientific research not only alçamos curricular gains, but also in counters and become doers of
our own history.
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INTRODUÇÃO

Digo: o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para
a gente é no meio da travessia.

Guimarães Rosa
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Da mesma forma que o real se apresenta para Guimarães Rosa ele também se revela para nós, dois alunos
Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Tiradentes – PPED/UNIT, localizada no estado de
Sergipe. Foi no “meio da travessia” do curso de Serviço Social, que encontramos o sentido que iria contribuir
para a composição da nossa formação acadêmica: a Iniciação Científica. Ingressamos no curso no primeiro
semestre do ano de 2010 e um ano depois, por meio das aulas da disciplina, Fundamentos Antropológicos e
Sociológicos, ministradas pela professora Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, começamos a longa
empreitada que busca desenvolver oito subprojetos do Projeto guardachuva: “Memória oral da educação
sergipana”[1]. Cada um dos seus subprojetos tem como objetivo principal compreender a cultura escolar e as
práticas escolares desenvolvidas por educadores com cerca de 80 anos de idade, sejam eles professores
institucionalizados ou não institucionalizados; com formação primária, ginasial ou superior; diretores,
proprietários de colégios, inspetores enfim, sujeitos que desempenharam funções dentro do ambiente
educativo e que contribuíram para a formação educacional da sociedade sergipana no período em que
estiveram estudando/lecionando. Tais subprojetos tiveram sua área espacial para pesquisa delimitada a partir
da divisão feita pela Secretaria de Estado do planejamento, habitação e do desenvolvimento urbano de
SergipeSEPLAN, em 2008, que dividiu o território em oito regiões assim nomeadas: alto sertão sergipano;
médio sertão sergipano; baixo São Francisco sergipano; leste sergipano; agreste central sergipano; grande
Aracaju; centro sul sergipano; sul sergipano. Dos oito subprojetos pudemos fazer parte, durante três anos,
dos projetos a seguir:

• “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território sul sergipano”, desenvolvido no
período de março de 2011 a fevereiro de 2012.

• “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território centro sul sergipano”, desenvolvido
entre março de 2012 e fevereiro de 2013.

• “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território da grande Aracaju”, desenvolvido
entre agosto de 2012 e julho de 2013.

• “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território do agreste central”, desenvolvido
entre março de 2013 e fevereiro de 2014.

• “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território do médio sertão sergipano”, que
está sendo desenvolvido desde julho de 2014 e até agosto de 2014.

O referencial teórico utilizado foi a História cultural que nos possibilitou compreender de que forma, a
realidade escolar do território sergipano durante todo século XX, foi construída, pensada e dada a ler. Ao
tentar compreender essa realidade por meio da narrativa de história de vida dos sujeitos simples, nos
propomos a entender o passado e reconstruir o presente através de uma história livre de determinismos
“oficiais”. Assim, o indivíduo e suas vivências assumem um “valor central” nas pesquisas. É reconhecer, como
afirma Alberti (2004), “[...] que em meio a conjunturas, em meio a estruturas, há pessoas que se
movimentam, que opinam, que reagem, que vivem” (ALBERTI, 2004, p.14). É pensar, segundo Roger
Chartier (1990), por meio de uma história cultural social que,

[...] tome por objeto a compreensão das formas e dos motivos, isto é, das
representações do mundo social que, à revelia dos atores sociais, traduzem as suas
posições e interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem
a sociedade tal como pensam que ela é ou como gostariam que fosse (CHARTIER,
1990, p.25)

Tornar a narrativa de sujeitos simples, como a do aluno/professor que fez parte da história da educação
sergipana, como fonte de pesquisa neste trabalho, nos levou a fazer uso da metodologia da história oral. Ela
nos permitiu realizar entrevistas gravadas e filmadas com professores aposentados que pudessem narrar
sobre sua trajetória de vida e assim revelar conjunturas políticas, estruturas sociais, econômicas e culturais.
Dento dessa perspectiva, até o presente momento colecionamos 145 entrevistas audiovisuais. Assim, ao usar
das lembranças para entender o passado ela muito tem a contribuir para a historiografia da humanidade. A
metodologia da história oral está sendo muito utilizada em pesquisas, como é o caso do CPDOC Centro de
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pesquisa e documentação de história contemporânea do Brasil. Como a Escola de ciências sociais da
Fundação Getúlio Vargas ele possui um Programa de história oral que vem produzindo um acervo de mais de
1.000 entrevistas. Nele, as entrevistas de história oral

[...] são tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de
documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Caracterizamse por serem
produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe
faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura que se quer
investigar. Além disso, fazem parte de todo um conjunto de documentos de tipo
biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que permitem compreender como
indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de vida
de um grupo ou da sociedade em geral. Isso torna o estudo da história mais concreto
e próximo, facilitando a apreensão do passado pelas gerações futuras e a
compreensão das experiências vividas por outros. (CENTRO pesquisa e
documentação de história contemporânea do Brasil).

Como assegura Alberti (2005) “A história oral pode auxiliar na reconstrução de trajetórias de vida de pessoas
cuja biografia se deseja estudar.” (ALBERTI, 2005, p. 25) Ao ouvir as narrativas dos professores, passamos a
ser contadores da nossa própria história, pois por intermédio de uma “mediação biográfica” podemos elaborar
uma (re)interpretação de nós mesmo através da narrativa do outro. Conforme Souza (2008)

Através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre
os outros e o cotidiano, revelandose através da subjetividade, da singularidade, das
experiências e dos saberes. A centralidade do sujeito no processo de pesquisa e
formação sublinha a importância da abordagem compreensiva e das apropriações da
experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa como princípios, que
concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história. (SOUZA, 2008, p.
45).

Parafraseando Souza (2008) os modelos biográficos assentamse na inserção individual e coletiva da memória
e nas histórias de vida, os quais se centram na temporalidade, nos territórios, na individualização e
individuação da existência e do sentido da vida. Conforme Souza (2008) “O pensarem si, falar de si e
escrever sobre si emergem em um contexto intelectual de valorização da subjetividade e das experiências
privadas.” (SOUZA, 2008, p.44). E continuou reverberando sobre as contribuições da pesquisa
(auto)biográfica:

No âmbito da história da educação as pesquisas (auto)biográficas têm apresentado
contribuições férteis para a compreensão da cultura e do cotidiano escolar, da
memória material da escola e se apropriado das escritas (auto)biográficas, das
narrativas de formação, como testemunhos, indicativos, das relações com a escola,
visto que no ‘[...] campo especifico da história da educação, a inclusão dessas fontes
participa de um movimento de renovação de opções teórico metodológicas e
temáticas características das duas últimas décadas [...]’ (CATANI apud SOUZA,
2008, p. 46).

Para tanto foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado organizado em quatro eixos: a infância; as
primeiras letras (primário, ginásio, curso normal); a vida profissional; representações sobre o ser professor.
Assim sendo, esse trabalho será apresentado em duas partes: a primeira que deverá revelar qual o
significado e contribuições da Iniciação Científica na vida acadêmica do graduando; e a segunda, o que, em
particular, o projeto “Memória oral da Educação Sergipana”, por meio dos seus subprojetos de Iniciação
Científica proporcionou para a formação acadêmica de dois alunos do curso de Serviço Social da Universidade
Tiradentes – UNIT, que recentemente ingressaram no Programa de PósGraduação em Educação da
Universidade Tiradentes – PPED/UNIT.
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2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA: “UM INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICADOS”

Como já mencionado, este artigo tem por objeto de análise os conhecimentos produzidos por dois alunos do
Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Tiradentes – PPED/UNIT, que quando alunos de
graduação estiveram inseridos em projetos de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes  UNIT. A
Iniciação Científica é tida como “um instrumento de formação de recursos humanos qualificados”, pois “coloca
o aluno desde cedo em contato direto com a atividade científica e permite engajálo na pesquisa” (PROGRAMA
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, 2013). Ela visa atender os alunos de graduação que ao
produzir conhecimento passa a contribuir ainda mais e melhor para a área de formação acadêmica em que
está cursando, podendo assim, garantir uma carreira profissional sólida e promissora. Isso porque a IC
promove uma relação estreita entre aluno e professor pesquisador, bem como com linhas e grupos de
pesquisas que podem aprimorar no aluno técnicas e métodos científicos, despertando assim a criatividade,
senso crítico e reflexivo próprios do mundo da pesquisa.

O Programa de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes  UNIT, compreende quatro programas de
bolsas de IC[2] que tem como objetivo subsidiar a formação de novos pesquisadores. Os programas estão
dispostos da seguinte forma: PROBIC (Programa de Bolsas de Iniciação Científica), PROVIC (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e PIBIC/CNPq/Unit (Programa de Institucional de Bolsas de
Bolsas de Iniciação Científica) e PROBIT (Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação). Os referidos programas têm por finalidade, fomentar, incentivar e contribuir para a formação de
recursos humanos para a pesquisa, bem como minimizar o tempo médio de titulação de mestres e doutores,
para além de introduzir e/ou disseminar a pesquisa nos cursos de graduação, despertando as vocações para a
ciência e consequentemente, incentivando talentos potenciais na graduação. Vale ressaltar que os programas
de Iniciação Científica proporciona a familiarização do aluno com os métodos científicos, pois por intermédio
da orientação qualificada e suporte físico e técnico se torna possível o desenvolvimento da criatividade na
ciência (INICIAÇÃO científica, 2013).

3. A INICIAÇÃO CIENTÍFICA E O PROJETO DE PESQUISA MEMÓRIA ORAL DA EDUCAÇÃO
SERGIPANA: AS CONTRIBUIÇÕES PARA DOIS GRADUANDOS

Durante três anos, (20112013) várias foram as contribuições que os projetos de Iniciação Científica puderam
trazer e por essa razão decidimos revelar o que de mais caro eles vem nos proporcionando: a produção de
conhecimento na área das ciências humanas e sociais. Dentre artigos científicos publicados em anais de
eventos, periódicos científicos, capítulo de livro, participação em congressos, ciclo de palestras, dentre outros,
eles despertaram vocações, incentivaram talentos e vem formando pesquisadores.

O projeto Memória Oral a da Educação sergipana, com seus subprojetos nos instigaram a historiografar, a
princípio, parte da educação sergipana a partir de narrativas de história de vida. Isso possibilitou, para além
da compreensão de uma cultura e práticas escolares próprias de um território, a reinterpretação do outro e a
reinvenção de nós mesmos. Ao ajudar os entrevistados a narrar sobre parte de suas vidas percebemos que
essa ação também nos envolvia e que ao ouvir o contar de outras experiências individuais e profissionais nos
faziam repensar a nossa própria história de vida. Foi a partir daí que nos demos conta de que estávamos
delimitando uma identidade acadêmica e profissional a por meio de nossos projetos de Iniciação Científica.
Dessa forma nossas ações adquiriram mais sentido, pois agora podemos compreender de forma nítida de
onde estávamos partindo, para onde deveríamos seguir e posteriormente chegar. Quando nos reconhecemos
dentro da pesquisa que estávamos realizando ganhamos mais autonomia, o que nos possibilitou realizar as
atividades com mais dedicação. Sendo assim, vocação que foi sendo despertada talvez venha contribuindo
para futuros planos logo após a graduação: o mestrado e o doutorado.

Com os projetos de Iniciação Científica que já foram e ainda estão sendo desenvolvidos pudemos fazer uma
leitura do referencial teórico alargando as possibilidades de construção do conhecimento; ao utilizarmos da
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metodologia da história oral ampliamos os modos de pesquisa no estado, cooperando com estudos
prosopográficos; mapeando os educadores mais antigos e de maior representatividade na área da educação
em grande parte de Sergipe nos possibilitou conhecer fisicamente, culturalmente, historicamente,
socialmente, politicamente o estado do qual fazemos parte, como também estabelecer um contato direto
entre pesquisador e pesquisado o que incentiva o respeito às diferenças de etnia, gênero, idade, crença
religiosa; e por fim contribuímos com os resultados das pesquisas para a História da educação de Sergipe.

Cada projeto de Iniciação Científica trouxe em seus resultados considerações particulares que revelam
aspectos sociais e estruturas políticas, econômicas e educacionais próprias de cada território. Isso fica bem
claro nos projeto “Modos de educar práticas escolares no território sul sergipano” e “Modos de educar práticas
escolares no território centro sul sergipano” que já foram finalizados. Nos projetos “Modos de educar práticas
escolares no território da grande Aracaju” e “Modos de educar práticas escolares no território do agreste
central sergipano” aos poucos vem se delimitando, a medida em que vão sendo realizadas as entrevistas,
visto que estes projetos ainda estão em andamento. Dessa forma apresentaremos os resultados dos projetos
levando em consideração a sua execução.

O projeto “Modos de educar práticas escolares no território sul sergipano” significou o primeiro contato com o
mundo da pesquisa. Estávamos no terceiro período do curso quando ele nos foi apresentado. Subsidiado pelo
PROBIC, o projeto comtemplou as cidades de Arauá, Pedrinhas, Boquim, Itabaianinha, Tomar do Geru,
Cristinápolis, Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy, Estância, Salgado, Indiaroba. Foram entrevistados 21
professores, dentre eles 01 professor homem, um aluno que estudou em meio aos anos de 1920, e 19
professoras mulheres. Por meio das suas narrativas percebemos que as mudanças desenvolvidas no interior
das salas de aula não ocorreram paralelamente às mudanças ditadas pelas reformas educacionais, a evidência
disso, foi o uso dos castigos físicos, da palmatória, das salas multisseriadas, do professor como detentor do
saber, pronto para difundir um ensino verbalista calcado num método de memorização, enquanto o
movimento escolanovista ditava uma educação que primava por um aluno crítico e reflexivo, capaz de
encontrar na educação escolar a forma de realizar os seus prazeres e suas vocações. Para além disso,
podemos observar também que existia uma única cultura escolar presente em todas as instituições
educativas do território, baseada na relação normas a seguir e sujeitos (professores) a cumprir. Nas lacunas
entre normas e sujeitos situase as práticas escolares, e era na especificidade de cada relação que definiase
a forma pela qual essas normas eram difundidas, absorvidas e exteriorizadas no comportamento do aluno, a
exemplo da maneira de segurar o lápis, da postura ao se sentar, de falar, os métodos usados para aprender a
tabuada, a ler e a escrever, dentre outros.

No projeto “Modos de educar: práticas escolares cultura escolar no território centro sul sergipano” foram
entrevistados oito professores residentes nas cidades de Lagarto, Simão Dias, Tobias Barreto, Poço Verde e
Riachão do Dantas. Todos os nossas entrevistados foram professoras, com uma faixa etária de setenta e dois
a cem anos. Por meio das lembranças de quem viveu o antes/durante/depois da implantação das Reformas
Escolanovistas no Brasil nos foi permitido considerar que a educação centro sul sergipana caminhou
paralelamente com as mudanças propostas pela Escola Nova. Isso porque elas revelam instituições
educativas, modos de educar e dispositivos legais próprios de tempos e espaços que muito dizem sobre a
nova realidade educacional proposta pelo governo, que foi adotada na região centro sul diferentemente de
outras regiões, como é o caso do território sul sergipano. Assim sendo, percebemos os impactos dos
investimentos governamentais com a presença dos Grupos Escolares em 1926, a exemplo do Grupo Escolar
Sylvio Romero na cidade de Lagarto, e das Escolas Reunidas Augusto Maynard e do Grupo Escolar Fausto
Cardoso em Simão Dias. Como também da presença de um novo mobiliário, que se caracterizava como
presença de carteiras, quadro de giz, mapas e globos, a adesão de novas disciplinas bem como existência de
bibliotecas.

Observamos também que em meio às inovações do sistema educacional ainda existia na época e no espaço
estudado, traços de uma resistência ao novo modelo de educação, seja ela em forma de estrutura física das
escolas, bem como a presença da religião, dos castigos físicos, o método decorativo e da cultura material
escolar como cadernos representados por pedras. Essa heterogeneidade do espaço escolar se destaca quando
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comparamos as grandes cidades (Lagarto, Simão Dias, Tobias Barreto) com os pequenos povoados que as
compõem, cujo investimento governamental pouco chegava. O que não era o caso das grandes cidades onde
a maioria dos nossos entrevistados estudaram.

Sumariamente apresentamos os resultados dos demais projetos: No projeto “Modos de educar: práticas
escolares e cultura escolar no território da Grande Aracaju”, executado entre agosto de 2012 e julho de 2013,
contempla as cidades de Itaporanga D’Ajuda, Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do
Socorro, Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas e Riachuelo. No referido território foram entrevistados
17 professores.

Em relação ao projeto “Modos de Educar: práticas escolares e cultura escolar no território do Agreste central
sergipano”, executado entre março de 2013 e fevereiro de 2014. As cidades que compõe a região são: Campo
do Brito, Areia Branca, Malhador, Macambira, São Domingos, Pinhão, Pedra Mole, Ribeirópolis, São Miguel do
Aleixo, Moita Bonita, Frei Paulo, Carira, Itabaiana e Nossa Senhora de Aparecida. No referido território foram
entrevistados 26 professores. Por sua vez, o projeto “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no
território do médio sertão sergipano”, que está sendo desenvolvido desde julho de 2014 e até agosto de
2014, contemplando as seguintes cidades: Aquidabã, Graccho Cardoso, Cumbi, Feira Nova, Itabi e Nossa
Senhora das Dores. Atualmente tal projeto conta com o montante de 12 entrevistas.

CONCLUSÃO

Por entre caminhos e possibilidades, apresentamos aqui as contribuições que a Iniciação Científica, em
especial os programas de IC dos quais fazemos parte, podemos perceber que eles foram capazes de
proporcionar o engajamento do aluno de graduação na pesquisa. Isso porque, para além de favorecer uma
relação estreita entre professor pesquisador e aluno, eles também oferecem condições reais de produção de
conhecimento, na medida em que se tem um maior acesso a eventos, grupos e linhas de pesquisa, bem como
meios de divulgação dos resultados de pesquisa. Se o objetivo é contribuir para a formação de recursos
humanos para a pesquisa essa meta está sendo alcançada afinal, se o aluno desde a graduação tem as
ferramentas necessárias para se fazer pesquisa ele passa a contribuir com a área de conhecimento em que
está se formando, podendo assim ingressar com mais facilidade nas pósgraduações e assim reduzir o tempo
de titulações.

Ter acesso à pesquisa na graduação nos tornou alunos mais reflexivos, criativos e críticos, pois deixamos de
apenas absorver conhecimentos para também produzilos. Ao nos apropriarmos, ainda mais e melhor, de
técnicas como a da entrevista e métodos como a metodologia da história oral despertamos vocações para o
mundo da ciência e criando talentos que não iriam ficar apenas na graduação. O projeto “Memória oral da
educação sergipana”, por meio do subprojetos financiados pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica
(PROBIC) dos quais fazemos parte, nos possibilitou produzir conhecimentos sobre os modos de educar do
estado Sergipe e assim contribuir para a História da Educação sergipana. Além disso, este projeto, que se
situa na história da educação, abriu alas para novas interpretações acerca do curso de graduação de Serviço
social, do qual fazemos parte. Isso porque teorias e metodologias usadas na Iniciação Científica, que até
então próximas da história da educação e distantes do serviço social, foram levadas para as salas de aula,
promovendo um diálogo/troca constante de conhecimento com professes e colegas/alunos, possibilitando uma
fecunda interlocução entre áreas do conhecimento, resinificando assim saberes e práticas. Tocando e se
cruzando, os conhecimentos produzidos e incorporados nessas distintas áreas de conhecimento compõem
hoje o nosso arcabouço cultural, e dá subsídio para a formação de profissionais competentes e futuros
pesquisadores. Sendo assim, retomamos a epígrafe que inicia este trabalho dizendo: o nosso “real” do nosso
futuro profissional, não está na escolha do curso e muito menos na colação de grau: ele está no “meio da
travessia” que é preenchida pela Iniciação Científica.

REFERÊNCIAS

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/caminhos_e_possibilidades_na_iniciacao_cientifica_as_contribuicoe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



ALBERTI, Verena. Manual de história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

_______, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. – Rio de janeiro: Editora FGV, 2004.

CENTRO de pesquisa e documentação de história contemporânea do Brasil.
Disponível em:
<http://
cpdoc.fgv.br
/acervo/historiaoral> . Acesso em 23 de abril de 2013.

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990

INICIAÇÃO científica.
Disponível em:
<http://
www.
unit.br
/p%C3%
A1gina_inicial/pesquisa/inicia%C3%
A7%C3%
A3o_cient%C3%
ADfica.asp
x>. Acesso em 10 de abril de 2013.

PROGRAMA Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Disponível em <www.
cnpq.br
>. Acesso em 12 de abril de 2013.

SOUZA. Elizeu Clementino de, (Auto)Biografia, Identidade e Alteridade: Modos de Narração, Escritas
de Si e Práticas de Formação na Pós-Graduação. In.: Revista Fórum Identidades, Ano 2, Volume 4 – p.
3750 – julho dez de 2008.

[1] O projeto de pesquisa “guardachuva” “Memória Oral da Educação Sergipana” coordenado pela professora
Dra. Raylane Andreza Dia Navarro Barreto. O projeto está dividido de acordo com os territórios sergipanos
perfazendo um total de oito subprojetos. O objetivo é compreender como se constituíram os modos de
educar de educadores atuantes no território sergipano; para tanto está sendo necessário: mapear os
educadores mais antigos e de maior representatividade na área educacional; identificar as práticas escolares,
próprias do tempo e do espaço escolar e analisar a cultura de escola que fora produzida nas instituições
educativas do território sergipano. O propósito é possibilitar a produção de saberes e entendimentos acerca
dos modos de educar e dos métodos de ensino, fomentando interações e trocas no âmbito da pesquisa e do
conhecimento, envolvendo Instituições de Ensino, grupos de pesquisas, discentes e docentes e pesquisadores
relacionados a áreas afins. Projeto financiado pelo CNPq. Edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES. N. 18/2012. Nº do
processo 405366/20124. O projeto contou com Bolsa de Iniciação científica PROBIC/CNPq.

[2] Conheça os programas no link: http://
www.
unit.br
/página_inicial/pesquisa/iniciação_científica.asp
x

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/caminhos_e_possibilidades_na_iniciacao_cientifica_as_contribuicoe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[i] Mestrando em Educação pela Universidade Tiradentes (UNIT); Graduado em Serviço Social pela
Universidade Tiradentes (UNIT) e, Bolsista CAPES/FAPITEC/SE, membro do Grupo de Pesquisa Sociedade,
Educação, História e Memória. Membro do projeto de pesquisa Memória oral da educação sergipana: modos
de educar e práticas escolares no território sergipano. Email: ronysocial@htmail.com
.
[ii] Mestranda em Educação pela Universidade Tiradentes (UNIT); Graduada em Serviço Social pela
Universidade Tiradentes (UNIT) e, Bolsista CAPES/FAPITEC/SE, membro do Grupo de Pesquisa Sociedade,
Educação, História e Memória. Membro do projeto de pesquisa Memória oral da educação sergipana: modos
de educar e práticas escolares no território sergipano. Email: laisadias10@gmail.com
.

Recebido em: 29/06/2014
Aprovado em: 29/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
EISSN:19823657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/caminhos_e_possibilidades_na_iniciacao_cientifica_as_contribuicoe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


